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Indbrud i
lejligheder
ESPERGÆRDE: I tidsrummet
lørdag klokken 13 til søndag
klokken 14.20 blev der begået et indbrud i en lejlighed på
Søndermarken.
Tyven kom ind ved at opbryde et vindue og slap afsted med en sparegris med
300 kroner i mønter.
I nogenlunde samme tidsrum blev der også lavet et
indbrud i en lejlighed på
Hovmarken, hvor tyven
kom ind ved at bryde en altandør op.
Men her fandt tyven efter
alt at dømme intet, som var
værd at stjæle. oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud
i Ålsgårde
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Hov, hvor blev borgerne af
BORGERMØDE: 11
borgere, 12 politikere og seks embedsmænd deltog i
afrtes til møde om
kommuneplanen.

- Godt jeg har bestilt plads,
lød det sarkastisk fra en af
de få borgere, der havde fundet vej til mødet, og borgmester Johannes Hecht-Nielsen, ærgrede sig også over
det manglende fremmøde.

Muligheder
ESPERGÆRDE: Der var stor
skuffelse at spore over det
beskedne fremmøde, da det
første af tre borgermøder
om Kommuneplanen i aftes
blev holdt på Espergærde
Bibliotek.
Der var stillet stole frem
til 80, men der mødte ikke
ﬂere end 29 frem - og af dem
var kun de 11 borgere.

- Komuneplanen bliver aldrig så let som en reklamefolder. Men den har et spændende indhold, der rummer
mange muligheder, fastslog
han.
Han håbede på, at folk i
høringsperioden frem til
den 12. marts vil ytre sig
om, hvad der er godt, hvad
der kan blive bedre, og hvad

Helsingør skal satse på.
Morten Jepsen, centerchef
for Kultur, Plan og Erhverv,
gennemgik nyhederne i
kommuneplanforslaget.
Et af de områder, der er
lagt ud til udvikling er det
5,5 hektar store trekantsområde mellem Mørdrupvej, Jernbanen og Motorvejen. Her kan der udvikles
erhverv, privat setvice og
kontorer - og eventuelt boliger, selvom beliggenheden
nok ikke er så attraktiv.

Boliger
Helsingør vil gerne markedsføre sig som landets
bedste bosætningskommune, og boligmæssigt er der

ÅLSGÅRDE: Penge og smykker var byttet ved et indbrud
i en villa på Ølandsvej, som
fandt sted mellem torsdag
middag og søndag eftermiddag, Tyven kom ind ved at
opbryde et soveværelsesvindue.
Også på Møllevej var en
tyv på spil. Her er indbruddet sket mellem lørdag klokken 17.30 og søndag klokken
17.45. Ved indbruddet blev
der stjålet en MacBook-computer.

Indbrud mens
beboer var
hjemme
ESPERGÆRDE: En indbrudstyv lod sig ikke genere af, at
husets beboer var hjemme
ved et indbrud søndag aften
omkring klokken 21.59 i en
villa på Fredensvej, oplyser
Nordsjællands Politi.
Beboeren, en mand på 78,
nåede dog at få et signalement af manden, som han
så løbe fra stedet fra stuen.
Han beskrives som udenlandsk og iklædt mørke træningsbukser.
Udbyttet ved indbruddet
var smykker og penge.

masser af potentiale. Der
er fortsat mulighed for at
bygge 600 nye boliger i kommunen, så derfor er der ikke
udlagt nye boligområder i
kommuneplanforslaget.
En af de ting, der tiltrækker borgerne, er de rekreative områder, og her har
Helsingør Kommune i følge centerchef Morten Jepsen utroligt meget at byde
på. Og områderne hænger
ovenikøbt godt sammen.
Heller ikke på erhvervsområdet bliver der udlagt
nye arealer, og på dagligvareområdet er der fortsat
mulighed for udbygning ﬂere steder i kommunen.

To møder mere
I aften ﬁnder det andet af de
tre borgermøder sted. Det
foregår på Kulturværftet
klokken 19.30. Og det sidste
er fastsat til den 19. februar
på PUK i Hornbæk.
Kommuneplanen er en
mere end 300 sider »tung«
sag, som i år udelukkende
udkommer digitalt. Man
kan ﬁnde den på www.kommuneplan.helsingor.dk
Fristen for at komme med
indsigelser til planen er den
12. marts. Planen ventes
vedtaget i byrådet den 27.
maj.

dorte

Varmer op til
Drømmelys
HELSINGØR:
Helsingborg
vil i den kommende tid ligge
badet i »Drømmelys«, men
allerede fra i morgen vil
Helsingør sende en lysende
vinterhilsen til svenskerne.
Lysfestivallen »Drömljus«
ﬁnder sted i Helsingborg i
dagene 9.-16. februar, og der
er planlagt mere end 40 forskellige arrangementer.
I morgen klokken 17 er
der på Kulturværftet ofﬁciel indvielse af Helsingørs
eget drømmelys. Det er en
kunstnerisk lysinstallation
på Helsingørs højeste pejlemærke: Forsyning Helsingørs 89 meter høje skorsten

Trafikuheld
HELSINGØR: Heldigvis kom
ingen noget til ligesom de
materielle skader var begrænsede ved et traﬁkuheld
på Kongevejen søndag klokken 09.55 , som involverede
tre personbiler. Det oplyser
Nordsjællands Politi.
Ueldet fandt sted ud for
Mads Holms Vej, hvor en bilist skulle dreje af, og satte
farten ned. Det samme gjorde bilen bagved. Imidlertid
viste en 29-årig mandlig
bilist fra Helsingør at være
for langsomt opfattende og
kørt op i bil nummer to, som
derved blev skubbet ind i bil
nummer et.
Politiet kom hurtigt stedet,
og det kom for en dag, at den
29-årige var spirituspåvirket i mild grad. Derudover
ﬁk han beslaglagt ﬁ re ulovlig kanonslag, som lå i bagagerummet,
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Kultur, folkeskoler i topklasse og godt erhvervsklima er nogle af budskaberne i den store reklamekampagne.
Foto: Thomas Arnbo

Vil hæve PR-budget
massivt
SPIN: 1,7 millioner
kroner var ikke nok.
Nu anbefaler forvaltningen, at der
bruges yderligere
334.000 på markedsføring af kommunen.
HELSINGØR: Det er tilsyneladende ikke gået tilstrækkelig op for nok mennesker og potentielle ressourcestærke
tilﬂyttere,
at Helsingør Kommune er
landets mest attraktive bosætningskommune.
I alle tilfælde, så lyder
anbefalingen fra forvaltningen i Center for Politik
og Organisation, at der afsættes ydereligere 250.00
kroner til projekt »Mar-

kedsføring af Helsingør«
som indtil videre har kostet
skatteborgerne 1,7 millioner kroner til kommunikations-konsulenter og mediemålinger.
Forslaget om den ekstra
bevilling skal behandles på
ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fredag.
Forvaltningen skriver i
indstillingen til politikerne, at man i en forbindelse
med et udbud af en del af
markedsførings-kampagnen hos eksterne bureauer
har givet mulighed for, at
der også kunne gives et bud
på en kampagne 2013 ud.
Ligeledes mener man, at en
kampagne over længere tid
sandsynligvis vil give bedre
resultate.
Imidlertid kræver en forlængelse af kampagnens

løbetid fra juni til december,
at en projektlederstilling
bliver forlænget. Og det er
denne projektlederstilling,
som er sat til 250.000 kroner.
Dertil kommer en 84.000
kroner til at fortsætte de
løbende målinger af medieomtalen af Helsingør Kommune.
Hvis politikerne afviser
den ekstra bevilling på i alt
334.000 kroner, så slutter
projektet i juni i år.
Omvendt kan kampagnen
også blive 80.000 kroner
dyrere endnu, da forvaltningen foreslår, at konsulentﬁ rmaet Promonitor kan
lave en såkaldt effektmåling af kampagnen med at
bruge kommunens tidligere
elektroniske borgerpanel.

norrie

på H.P. Christensensvej.
Desuden kommer der igen
lys i Helsingør Lanternen,
der oplyser en rute fra Blomstertorvet til Kulturværftet
- denne gang med Wiibroe
Plads som knudepunkt. Og
endelig lyser det magiske
glashus, der står på Kongekajen, op i vintermørket.
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En rigtig god
Sportsgalla
Debat
HELSINGØR: SportsGalla 2012 - lørdag den 02-02
2013. Et rigtig godt arrangement. Rigtig god mad
og rigtig god underholdning.
Af priser og nomineringer som var velvalgte og
faldt i øjnene på mig var
ved unge-arrangementet
om eftermiddagen
var: Prisen til Pony-Games rytterne og deres
træner Sarah fra Nordøstsjællands Rideklub og
prisen til
unge-træneren
Soﬁe
fra Helsingør Gymnastik Forening - Kronborg
Gymnasterne.
Unge-arrangementet
halter dog stadig noget især for så vidt angår underholdningen.
Om aftenen lørdag den
02-02 2013 var det som

faldt i øjnene på mig - nomineringerne som årets
trænere af: Sarah
fra Nordøstsjællands
Rideklub, Soﬁe fra Helsingør Gymnastik Forening - Kronborg Gymnasterne samt Bjarne
Jensen
fra HSOK.
Men det som faldt allermest i øjnene var valget
og tildelingen af lederprisen/DIF lokal ildsjælepris til Henrik Specht
og valget af årets forening, bl.a. for deres forenings-udviklingsprojekt, til Hornbæk Idrætsforening.
Gode, velvalgte og fortjente valg.

Jørgen Busch
Christensen

