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1. Indledning
Dette er en sammenfattende rapport over en rundspørge, som vi foretog blandt vores medlemmer på årets
generalforsamling ult. juli 2019 samt efterfølgende pr. e-mail, vedrørende vores medlemmers holdninger
og meninger om Musik i Lejet.
Grundejerforeningen har 367 medlemmer hvoraf ca. 2/3 er sommerhusejere og ca. 1/3 er fastboende. Det
er en frivillig Grundejerforening, etableret i 1911, der bl.a. har et vedtægtsbestemt formål om at medvirke
til at bevare Tisvildes specielle egenart i en harmonisk udvikling. Medlemskab er derfor udtryk for stor
interesse og engagement i lokalsamfundet.
Man skal være grundejer eller ejerlejlighedsejer i postdistrikt 3220, for at være medlem. I postdistriktet
3220 er fordelingen mellem sommerhuse og helårshuse, at ca. 2/3 af bygningerne er sommerhuse og ca.
1/3 er bygninger til helårsbeboelse, hvilket svarer til fordelingen blandt foreningens medlemmer.
Rundspørgen blev udført ved at indsamle udfyldte skemaer under årets generalforsamling, hvor der deltog
ca. 100 personer, men hvor nogle var 2 personer fra samme bygning/grund. Der blev modtaget 57
besvarelser, hvilket var en høj svarprocent i forhold til de fremmødte. Efterfølgende er der modtaget 6
besvarelser pr. e-mail, dvs. 63 besvarelser i alt, hvilket må siges at være en tilfredsstillende deltagelse -i alt
17% af alle medlemmerne - og flere end ved tilsvarende undersøgelser i tidligere år.

Spørgeskemaet er vedlagt som bilag (1), og er udformet som 4 centrale spørgsmål, som kort gennemgås og
opsummeres i det følgende:
1.
2.
3.
4.

Har du/venner/familie deltaget i Musik i Lejet i år ?
Hvordan synes du Musik i Lejet har været afviklet ? Herunder f.eks. forskel fra 2018.
Hvordan synes du, Musik i Lejet påvirker byen før/under/efter afviklingen ?
Har du forslag til ændringer i Musik i Lejets arrangement ? Herunder f.eks. fremkommelighed,
trafik, størrelse, støj, Hovedgaden, Skoven.

Fordi besvarelserne primært er tekstbaseret og ikke numerisk, er der i det følgende forsøgt at udtrække og
optælle nogle kerneudsagn, som går igen, samt fremhæve nogle signifikante udsagn. Dette er forsøgt så
objektivt som muligt, men kan naturligvis ikke undgå at indebære et vist element af subjektivitet.
Et sammendrag af samtlige besvarelser i anonymiseret form er vedlagt som bilag (2).
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2. Har du venner/familie deltaget i Musik i Lejet i år ?
Mange medlemmer deltager i MIL med familie og venner, men næsten lige så mange gør ikke.

”Ja, men i år var vores oplevelse mere negativ”.
”Både vi og vores børn rejste andetsteds hen eller tog hjem pga. støjgener på…”.
”Jazz om onsdagen”.
”Nej, der var ikke rigtig noget der tiltrak os (+60)”.
”Nej, de af mine venner, der tidligere deltog, er holdt op med at deltage”.

Deltaget
n/a
10%

ja
43%

ja
nej
n/a

nej
47%
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3. Hvordan synes du Musik i Lejet har været afviklet ? Herunder f.eks.
forskel fra 2018
Et flertal synes at MIL har været afviklet godt.

”Super oprydning, glad stemning, godt organiseret”.
”MIL er dygtige til at afvikle deres eget arrangement. Ifølge deres eget ønske effektivt og hurtigt. Det har
bare ikke noget med os beboere at gøre, vi vil ikke have MIL her”.
”I betragtning af størrelsen godt afviklet, men MIL er blevet for stort med en række negative konsekvenser,
især støj fra havefester og trafik, også i Skoven”.
”MIL har været gennemført på en fin måde, utrolig mange affaldsspande står overalt, der bliver ryddet op
dagligt og især lige efter, at MIL er forbi”.
”Der er jo næsten ingen grænser for, hvor organiseret det har været. Alt for meget arrangeres i det hele
taget. Det har været meget voldsomt med alle de forberedelser - både før og efter. Alt for lang tid”.

Afvikling

Dårligt
39%

Godt
61%

Godt

Dårligt
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Afvikling
Vagter
Nedtagning
Tid
Havefester
Rengøring
Størrelse
Larm/støj
Størrelse
Organisering
Trafik og Parkering
Oprydning
0

2

4

6

8

Tabellen viser antal af respons på udvalgte emner

4. Hvordan synes du, Musik i Lejet påvirker byen før/under/efter
afviklingen ?
Et flertal - dog ikke alle - synes, at MIL påvirker Tisvilde negativt.

”Ufattelig stor påvirkning, rent ”Ibiza, og intet personligt præg ved byen. Ucharmerende”.
”Festivalen skaber megen aggression pga. de mange festende mennesker. Arbejdet med opstilling og
nedtagning larmer også. Det betyder, at man forskanser sig bag et hegn eller plankeværk for at sikre sig
mod indtrængende besørgende”. ”Det bør flyttes til senere på året, f.eks. oktober”.
”Det er for mange og for længe”. ”For stort, byen er overtaget af event-industri”. ”Som sommerhusejer er
det helt uacceptabelt at 14 dage i juli forandrer Tisvilde, så man ikke har lyst til at være her”.
”Med fest og glæde”.
”Gennemgående positive påvirkninger”.
”Meget spændende”.
”God stemning, godt med gågade, ros til MIL for meget hurtig nedtagning, godt med plakater i hele byen,
ros til rengøring af by, plads, strand”.
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”MIL bevirker, at der holdes private fester, som er mere støjende end MIL. Forberedelserne med store biler
er alt for larmende med den evindelige bakke-dytten”.
”Der er meget liv i byen i dagene op til og under, det medfører en del støj fra private fester og
erhvervsdrivende, der gerne vil deltage i festlighederne”.
”2900-Happiness i Skagen møder Roskilde Festival med Tisvildeleje som kulisse. Byen er privatiseret.
Udlejning til ”almindelige” sommerhusgæster er ikke længere noget man kan være bekendt i de
kombinationer af uger i højsæsonen, der indeholder uge 29”.
”Det har en positiv, afsmittende effekt på de fleste butikker, det giver god reklame for byen, god
information fra MIL på Facebook, i papirform, og i Ugeposten”.
”Kort sagt: alt for meget! Ufremkommelighed i by og til strand i alt for lang tid. For meget tung trafik i
Skoven”.
”Uge 29 i byen var rædselsfuld! Det er deprimerende - på alle tidspunkter af dagen - at se ganske unge,
meget fulde (og på anden måde påvirkede), med følger af bræk og smadrede flasker. Larm døgnet rundt…..
Sammen med alle disse pop-ups giver det Tisvildeleje et helt nyt ’billigt’ image. Jeg frygter for en ’bølle-by’
med bil-lege, fadøl i plastikkrus og frosne pommes fritter”.
”Jeg finder det helt urimeligt, at parkeringsforholdene ved stranden påvirkes af MIL i så lang tid, både før,
under og efter festivalen. Der kommer så fantastisk mange mennesker til byen, som ikke har respekt for
dem, der bor dér eller for byen generelt. De sviner i folks haver og larmer helt urimeligt meget uden hensyn
til netop de, der bor i byen, og som betaler for det hele året”.
” Selv bor jeg i Lundene. Hvert år er der frygtelig larm fordi folk udlejer eller udlåner deres huse til nogen,
der skal til festival. Det betyder fester i ’baghaven’ fra tidlig eftermiddag, høj musik og råben indtil
deltagerne går til festival ca. kl. 22. Herefter kommer de retur tidligt på morgenen, hvor festen så fortsætter
til ca. kl. 9”.
”Jeg tror, at mange er generede af de private fester, og bl.a. grundejerforeningen kunne opfordre
sommerhusejere til at tænke på deres naboer, og huske at minde evt. lejere om dette også. MIL kan ikke
holdes ansvarlige for private fester”.
”For mig virker det efterhånden som en kræftbyld, hvor også alle mulige andre indfinder sig. Månedansere,
el-løbehjul, mountainbike events. Og så kan man lige spise folk af med strandrensermaskine, lidt forbedring
af Skovstien …..…….”.
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Påvirker Byen

Positiv
41%
Negativ
59%

Positiv

Negativ

Tabellen viser antal af respons på udvalgte emner
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5. Har du forslag til ændringer i Musik i Lejets arrangement ? Herunder
f.eks. fremkommelighed, trafik, størrelse, støj, Hovedgaden, Skoven

”Ja, jeg vil foreslå, at det flyttes ud af byen og ud på en mark eller kommunalt område, hvor der ikke bor folk
i nærheden og hvor der ikke er risiko for naturødelæggelse. Hvis de er så dygtige, som de siger, har de vel så
stærk en festival, at de kan sælge den i sig selv? For det er vel ikke udsigten, stranden, naturen, byen, de
sælger som kulisse for en elendig festival?”
”Nej, for MIL har gennem hele deres eksistens forsøgt at imødekomme alle former for kritik.
Grundejerforeningen burde bruge kræfterne og energien på at gå imod Månedanserens Baghave, de mange
private fester i haverne, ulovlig parkering m.m. og støtte op om MIL”.
”Jeg forlader hus og by i de uger, det står på. Som borgmesteren har opfordret til”.
”Det er godt, at de fleste lastbiler kører gennem Skoven. Lukning af hovedgaden er dejligt. Det giver en
hyggelig stemning i byen. Musikken har ikke været generende i byen”.
”Jeg ser gerne en hitliste - 10 punkter - om alt det gode MIL har tilført Tisvilde. Det tales der for lidt om.MIL
er så smukt, ordentligt, fredeligt,…”.
”Støj og larm i private haver må være ejernes ansvar - ikke MIL’s. De unge skal opdrages af os, den støj må
ikke belaste MIL”.
”Hvorfor spørges der ikke ind til alle havefesterne i byen”.
”Hvorfor er det kun MIL, der skal kritiseres”?
”Hvorfor spørges der ikke ind til påvirkning af de 2xcirkus, der er på Birkepladsen”?
”….ligegyldigt hvordan man ændrer arrangementet, vil det efter min mening aldrig komme til at passe ind i
byen og naturen her. Det er helt malplaceret. Der er forslag fremme om at flytte festivalen til en
”skuldersæson” som sidst i august. Jeg forstår godt tanken, men jeg må sige, at når vi endelig midt i august
kan sænke skuldrene lidt, slappe af, sove med åbent vindue igen, mærke byens ånd titte frem fra sit skjul
igen - så er tanken om, at det hele skulle fortsætte i flere uger ikke noget, jeg kan tilslutte mig.
Lyder jeg sur og negativ? Godt, for det er jeg også i den grad!
Jeg synes, det er uhørt som vores lokalpolitikere opfører sig overfor borgere og grundejere. Og jeg synes det
er så ærgerligt, fordi: Vi ser denne udvikling overalt i verden, tænk hvis Tisvilde gik forrest som et lysende
eksempel på hvordan de lokale sammen med politikerne mødte og håndterede denne trussel på en
nyskabende og konstruktiv måde.
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Det tror jeg, Tisvilde ville have mennesker og personligheder og engagement og sammenhængskraft til. Hvis
politikerne ville samarbejde med os i stedet for at modarbejde os. Jeg er flov over at bo i Gribskov
kommune”.
”Der bør være en konstruktiv dialog med MIL. U-konstruktivt når medlemmer af Grundejerforeningen
kommer med sure indlæg på Facebook vedr. MIL. Hvordan vil Grundejerforeningen skabe kontakt til og
dialog med MIL igen”?
”Fuld støtte til bestyrelsens 11 punkter med forslag til forbedringer, især punkt 1 (færre billetter) og punkt
11 (støjpolitik)”.
”Støjen forekommer også fra andre steder end MIL og havefester, nemlig fra udendørs musik på
restauranter, f.eks. BioBistros restaurant med udendørs koncerter både om dagen og om aftenen”.

Tabellen viser antal af respons på udvalgte emner

Side 9/20

Rundspørge: Musik I Lejet 2019

6. Bestyrelsens konklusioner og anbefalinger

Medlemmerne støtter foreningens 11 punkts plan, bilag (3), til nødvendige ændringer, især hvad angår:





Reduktion af deltagerantallet, inklusive frivillige og aktører, til max. 5.000 mennesker
Ændret lokation således, at lukning af den store P-plads helt undgås
Ingen motoriseret trafik gennem Tisvilde hegn/Skoven
Ændret tidspunkt - væk fra højsommeren

Havefester
Havefester er et gennemgående tema i mange besvarelser. Det var også et spørgsmål, der blev rejst af
medlemmerne under debatten på generalforsamlingen.
Nogle få medlemmer er af den opfattelse, at MIL ikke kan holdes ansvarlig for larm fra havefester, ulovligt
parkerede biler på de små sideveje, graffiti og efterladenskaber i byen og på gader og veje.
Altså: alt det ubehagelige!
Hertil er der at sige, at ifølge loven er MIL måske i mange tilfælde ikke ansvarlige; men som følge af, at MIL
bringer titusindvis af meget unge festivaldeltagere til Tisvilde, hviler der et stort moralsk ansvar på
festivalledelsen for den store påvirkning, festivalen har på byen.
MIL forsøger igen og igen kun at påberåbe sig de gode påvirkninger. Den går ikke i længden.
Grundejerforeningen beder hvert år deres medlemmer om at vise hensyn og begrænse både egne og
lejeres larm fra havefester i løbet af sommeren. Ikke alle grundejere er medlem af foreningen og formelt
har foreningen ingen sanktionsmuligheder overfor medlemmerne. I konsultation med politiet er vi faktisk
direkte blevet frarådet at etablere en slags ”mini-natteravne” gruppe, der går rundt til de mest larmede
havefester.
Anbefaling til Gribskov Kommune og andre Myndigheder

En uvildig undersøgelse - udført af et akkrediteret analysebureau - blandt alle sommerhusejere og
fastboende i postdistrikt 3220 anbefales.
Før de nuværende tilladelser fra Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov Kommune forlænges, ønskes
der gennemført en Høring blandt alle berørte parter således, at den nuværende problematiske polarisering
blandt borgerne i Tisvildeleje kan ophøre.
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Overordnet Vurdering SUM
Positiv
15%

Neutral
24%

Negativ
61%

Opsummeret overordnet Vurdering af Musik i Lejet 2019 (alle respondenter):
Positiv – Neutral - Negativ

Opsummeret overordnet Vurdering af Musik i Lejet 2019 (alle respondenter):
Differentieret:
Positiv – Positiv+ (Meget Positiv)-Neutral-Negativ+ (Meget Negativ)
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Bilag 1: Spørgeskema
GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Musik i Lejet 2019
Bestyrelsen vil gerne høre din mening om årets Musik i Lejet og om, hvordan festivalen har påvirket
grundejerne.
Har du/venner/familie deltaget i Musik i Lejet i år ?

Hvordan synes du Musik i Lejet har været afviklet ? Herunder f.eks. forskel fra 2018

Hvordan synes du, Musik i Lejet påvirker byen før/under/efter afviklingen ?

Har du forslag til ændringer i Musik i Lejet s arrangement ? Herunder f.eks. fremkommelighed, trafik,
størrelse, støj, Hovedgaden, Skoven
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Bilag 2: Besvarelser
Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

Ændringer

Ja-vennerfamilie

Super oprydning
god stemning
godt organiseret

fest og glæde

God afvikling af trafik
Vængevej super service
ingen gener

ja-vennerfamilie

fin-affaldsspande

stor positiv økonomi

Positiv

Ja-vennerfamilie
nej

ok

ok

nej- gå imod
Månedanser og Private
fester
nej

bedre afvikling
trafik i 19

gennemgående positiv

ingen

Positiv

ja
nej

søn
ja, datter og
ægtefælle

god men
for mange tunge
lastbiler i skoven

bedre styr på
trafik, affald og
orden
ungdomsfester

ja - adskillige
unge

fint afvikling ROS
til oprydning

nej

det samme som
før
havefester

bortrejst pga. MIL
har hørt om
nogle som har
været positive
og som har
skiftet
nej - de kom
ikke

det samme som
før

private fest støj - store
biler larm og dytten
positiv men er blevet alt
for stort og vildsomt
havefester stort
problem
GRF skal sende mails ud
11-pukter rigtige skal
gennemføres
for stort
positiv og negativ
debat skal fortsatte i
bedre tone

Overordnet
vurdering
Positiv

Positiv

Positiv
Negativ

flytte til august

Negativ
Negativ

voldsomt meget for
mange mennesker
opfører sig dårligt
hurtig og flot oprydning
- BRAVO
påvirker med larm og
uro i haverne
udendørsfester blevet
HOT

ingen overnatning i
biler
løbehjul farlige
havefest støj og musik
og affald
reduktion fra 4 til 2/1
dag
MIL bør gå ind i kamp
om bedre støjpolitik
f.eks. I form af plakater

Negativ

Alt for stor omfang
Overturisme?

reducere omfang (5.000
max)
ændre tidspunkt

Negativ
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Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

Ændringer

Overordnet
vurdering

(August)
væk fra uge 29
nej

allright men for
stor

havefester med uhørt
larm

nej

for stort
forstyrrende for
ferielivet i byen

forstyrrende for det
almindelige ferieliv

nej
ja - resten sad i
træerne

for voldsomt
bedre
organiseret end i
18

nej - ikke noget
der tilrak +60

god organiseret

nej
ja - jazz om
onsdagen

ok
bedre
MIL arbejder for
at minimere
skaderne
stor indsats for at
forbedre adgang
f. køretøjer
Vagter Birkeplads

ja

nej - var i
sommerhus og
måtte leve med
det

effektiv men
stadig larmende
og støjende

ja

dårligt

bør halveres
bøder for ulovlig
parkering
MIL er for stort

Negativ

stor påvirkning
stor påvirkning
meget larm
glade mennesker
hyggede sig
ok,
kunne undgå
Månedansernes
baghave
restauration skal
forbeholdes Tisvildes
egen
Overnattende bilister
skal have bøde
Uri4afføring i rabatten
små 3 uger er for meget
liv i gaden positiv
støjgener private haver
negativ

nej
Alt det "udenom" i
haverne nat- og dag
værst er ulækre
gadekøkkener "pop up"

Negativ
Negativ

nej
fjern ulovlig parkerede
biler - ejerne er
ligeglade med bøde

Negativ
Negativ

ufattelig stort - ren Ibiza

Mindre festival - færre
deltagere
gerne anden placering
senere - august?
Skoven børe ikke
inddrages
kraftig reduktion i antal
af deltagerne
festivalen flyttes til
anden by eller
nedlægges
færre deltagere - færre
billetter
bedre mulighed for
byens beboere til at
deltage

+Negativ

skaber megen
aggression
Opstilling nedtagning
larmer
forskanse sig
børe flyttes til senere,
oktober
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Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

Ændringer

nej

for meget larm i
centrum
samme virvar

for mange og for lange

for mange
streetkitchens
flyt uge 29
eller anden lokation

nej

nej

indkørselsforbud
respekteres ikke

nej

for stort
byen overtræt af eventindustri

havefester
månedanserens
baghave larmer for
meget
uacceptabelt for
sommerhusejer at lukke
for 14 dage i Tisvilde

ja venner

flygtet

Alt for meget
for meget tung trafik i
skoven
by lukket i for lang tid

nej

godt afviklet men MIL er
blevet for stor støj havefester,
trafik, larm i
skoven

negativ før og under

nej, nabo

voldsommere
end 2018

hovedgaden lukket for
længe
nr.63 brugt som toilet
(overfor Kongernes)
ulovlig parkering
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max 5000 deltagere
MIL regnskaber mere
gennemskuelige
respekt for skov og
klitter
max indsats
støjbekæmpelse
færre billetter
kortere lukning af
parkeringspladsen badegæster parkerer på
strandvejen
halvering af deltagerantallet
flyt MIL til før el. efter
uge 29
støjpolitik
begrænse kørsel i
skoven til minimum
Kommerciel virksomhed
bør ikke få
dispensationer og
trække værdien af
lokalsamfund
bør fremlægge
regnskaber for alle
holdingselskaber
Tisvilde lokaliteter er en
gave til MIL
MEGET mindre festival
fuld støtte til
foreningens 11 punkter,
især pkt. 1 (færre
billetter) og 11
(støjpolitik)
Støjgener MIL,
havefester og Bistro

Overordnet
vurdering
+Negativ
+Negativ
+Negativ

+Negativ

+Negativ

+Negativ

+Negativ

+Negativ
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Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

Ændringer

nej

ingen grænser
for mange
arrangementer
voldsom før og
efter
alt for lang tid

udviklet sig til kræftbyld
alle mulige andre
indfinder sig
spise folk af med
strandrensningsmaskine
og skovstien:
Bestikkelse!
Og hvor ender
overskuddet?

halvering af MIL
giv alm. Mennesker lov
til at komme til
stranden og bade
det hele oser af
korruption og penge

venner

ikke bedre trods
løfter

nej

Tisvilde er for lille urimeligt ikke kan gå på
sine egne ben
forværret
flyttede efter at have
stemning i byen
oplevet fredagen
flere gener pga.
MIL
MIL dygtige
særdeles negativt før,
indenfor egne
efter og under!
rammer,
Festhelvede får os til at
nedtagning
flytte fra byen
forbedret.
Tivolisering, støjende
Vi vil bare ikke
adfærd
have MIL!
Rejste også i
Alt for meget
2018
afledte effekter: støj i
haver, pis i hæk,
Månedanser m.v.

ja

ja

nej - flyttede
andetsteds el.
hjem med
børne

nej

mere larm, flere
mennesker, mere
gøgl

dårligt
Tisvilde = Coney Island

før: parkeringspladsen
optaget larmende
byggeplads
under: svineri, urinlugt
og larm. Romaer flytter
ind på stejleplads
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Overordnet
vurdering
+Negativ

mange uheldige småshops
Byen bør holdes som
byens flertal ønsker
Haven omkring
hovedgaden 66
uacceptabelt
halvering max 5.000
flytte til skuldersæson
ikke lukke hovedgaden
Ikke Månedanser mv.

+Negativ

overvejer at sælge

+Negativ

Næppe non-profit
katastrofe for byen

+Negativ

Flyt
Luk
Dæmp og minimer

+Negativ

fuld opbakning til GRF
begrænse størrelse,
andet tidspunkt end
uge 29, andet sted
mere fokus på støj i
private haver
støj fra opsætning og
nedtagning
mindst halveret
deltagerantal
transparent økonomi
skuldersæson
ingen shotbar i
hovedgaden

+Negativ

+Negativ

+Negativ

Rundspørge: Musik I Lejet 2019
Deltaget

ja

nej

ja
nej
nej
ja
ja - 30 personer
en nevø - havde
forladt huset
ja
ja
ja

ja

Hvordan afviklet

rigtig godt, bedre
struktureret,
vagter,
renholdelse m.v.
fint arrangement
fint
god afvikling lidt bedre end
sidst år
bedre end 2018
hurtigere adgang
til p-plads
fylder meget
men er til at
bære i få dage
på niveau med
2018
meget bedre
rengøring

Påvirker byen

Ændringer

efter: manglende
rengøring

ingen kørsel i skoven uacceptabelt

positivt for det meste,
bortset fra høj musik fra
udendørs rest.

stramning af regler for
musik, støj,
restauranter, terrasser,
haver

Følgevirkninger
uhæmmet støj fra
haverne
OK
flere turister besøger
byen

Overordnet
vurdering

Neutral

Neutral
8.000 deltagere
MIL skal være reneste
og mest miljøbevidste
festival
havefester skal holde
op

Neutral
Neutral

OK i det begrænsede
tidsrum

adgangsveje sikres
bedre

Neutral

stor påvirkning især
hovedgaden

parkeringsforbud
indkørselsforbud
respekteres ikke
fælles regler
beværtninger - lukketid

Neutral

massivt

dejligt gågaden er et hit

Neutral

Neutral
Neutral

fint
fint

godt
positivt hele vejen rundt

bedre
organiseret

positivt samlet
oplevelse

betydelig mere
støj i år fra
private haver
Flot - meget
bedre rengøring

Neutral
Neutral

holder mig væk fra lejet
i 3 uger

private haver musik
private haver
støjdæmpning
private haver støj
max. 10.000 inkl.
Frivillige
støjniveau private haver
politihjælp
færre butikker
færre scener

meget spændende

nej

+Positiv
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Neutral
Neutral
Neutral

Rundspørge: Musik I Lejet 2019
Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

ja

Fint
Godt
hjemmeværnspol
iti
godt med skilte

God stemning
Godt med gågade
Ros hurtig nedtagning
godt med plakater
ros til rengøring byplads-strand

ja-familievenner

super
arrangement
god musik
god afvikling

bedre trafik
bedre skiltning
afspærring i
skoven

nej - venner
kommer ikke
mere

uanset afvikling
hører festival
ikke hjemme i
Tisvilde

ja - børn og
svigerbørn

bortset fra
musikstøj
to/fra/lø ingen
gener

Ændringer

konstruktiv dialog med
MIL
GRF medlemmer skal
ikke komme med sure
indlæg på Facebook
Hvordan vil GRF skabe
kontakt og dialog med
MIL igen?
Forbedring: skilte
placeret farlig for cykler
positiv udvikling
kommer ikke frem
10 punkter om den
gode udvikling med MIL
mangler
MIL er så meget bedre
end Roskilde
Støj i haver må ikke
belaste MIL
positiv effekt på fleste
kritik af spørgeskema butikker
hvorfor spørges ikke til
god reklame for byen
havefester?
god info på medier
Hvorfor cykles og gås
godt lastbiler kører
der ikke?
igennem skoven
Hvorfor er det kun MIL
lukning af hovedgaden
som kritiseres?
dejligt - hyggeligt
Ikke styr på fakta:
musikken var ikke
lukning af hovedgaden
generende
kun lukket ma-sø
uønsket præg
Uanset hvad passer ikke
MIL lokomotiv for fest,
ind i byen
musik, private haver,
Skuldersæson? Nej, fred
druk, råb
i august!
snæver aldersgruppe
Uhørt opførsel af
Tisvilde kultur er gidsel
lokalpolitikere
kommercielle interesser Udvikling i verden
har erobret byen
masseturisme: Tisvilde
trist udvikling
kunne være lysende
fuldstændig ved at
eksempel
miste lokalmiljø bygget
flov over at bo i
op igennem mange år
Gribskov kommune
anderledes at færdes on mere kontrol med
dagen - holdt os væk om støjgener i
aftenen
nattetimerne
Ingen gener - god
oprydning og rengøring
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Overordnet
vurdering
+Positiv

+Positiv

+Positiv

+Negativ

Neutral

Rundspørge: Musik I Lejet 2019
Deltaget

Hvordan afviklet

Påvirker byen

Ændringer

nej

bliver større og
større
bør under alle
omstændigheder
ikke ligge på et så
sårbart sted
tager
midsommeren
fra os andre
ikke deltaget

Dårligt
splid i byen
Bragt et nyt og
anderledes liv som
borgere ikke er blevet
hørt om de ønsker

Ud af byen på en mark
ikke folk i nærheden
ikke risiko for
naturødelæggelse

Urimelig påvirkning af
parkering
Generelt negativ
påvirkning af
hensynsløse mennesker
Fester i baghaven
2900-happiness Skagen
møder Roskilde med
Tisvilde som kulisse
Størrelse bør
umuliggøre terror
eventualitet
Flyt festivalen til et
bedre sted
skoven ikke velegnet til
tung transport hensynsløst
MiL påbegyndte
opsætning på pladsen
tidligere i år (allerede
fredag d. 5/7). Trist for
stranden.
Uge 29 rædselsfuldt, alt
for unge mennesker
meget påvirket.
’Pop-ups’ giver
Tisvildeleje et helt nyt
’billigt’ image: ’bølle-by’
med billige
fadøl i plastikkrus og
frosne pommes fritter…

størrelsen bør halveres
GRF bør omdele flyvere
om opførsel i haverne

nej

nej-nej-ja

forlader hus og
have

Ikke selv på
pladsen, men
ved arbejde på
Kroen i Tisvilde
Hovedgade alle
tre dage, havde
venner som
deltog.

Selve design og
afvikling på MiL
pladsen er
imponerende,
godt arrangeret.
Men for stort og
uhensigtsmæssig
t placeret.
Virkede meget
større end sidste
år. Store horder,
klaustrofobisk.
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Overordnet
vurdering
+Negativ

+Negativ

+Negativ

Flyt MiL – enten til en
uge efter
sommerferien, og /eller
til en anden lokation.
Man bør IKKE give
tilladelse til at køre
igennem skoven!
Man bør se på om
gældende
naturfredninger
overholdes?

+Negativ

Rundspørge: Musik I Lejet 2019

Bilag 3 Grundejerforeningens 11-punkts plan
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