
Hyggelig juleudstilling i 
Hornbæk Historiske 
Forening

HISTORIE: Hornbæk Historiske 
Forening og Arkiv laver i løbet 
af  året 3-4 udstillinger om loka-
le emner i de to store vinduer 
ved apoteket i byen.

- Op til jul plejer foreningen 
at hitte på noget juleshow. Sid-
ste år var det julefrimærkerne, 
der er udkommet gennem 113 
år som var emnet. I år er det 
gammelt legetøj som vises. 
I hele december kan man se 
TEKNO-biler og læse historien 
om fi rmaet, endvidere viser vi 
trælegetøj, en dampmaskine, 
brandbiler, skibe, hestevogne, 
lastbiler og ikke mindst 
diverse julenisser i alle stør-
relser som sidder og pynter i 
vinduet, siger Anders Møller 
fra foreningen. 

Nu om stunder er der ikke 
mange forretninger som laver 
juleudstillinger mere.

- Man savner Åge Jensens 
fl otte nissetableauer i Helsin-
gør, og Magasin & Illums store 

vinduer med nye julepåfund 
hvert år.

I Hornbæk har børn nu 
i december fået lidt at se 

på. I arkivets to julegrans-
dekorerede vinduer er der 
mindst 100 legesager at se, 
siger han.

HORNBÆK 12./13.  DECEMBER 2017 /  NORDSJÆLLAND /  37

Resten af 
året tilbyder 

Hornbæk dyreklinik 

gratis tandcheck til 
alle hunde og 

katte

ornbæk Dyreklinik
v/dyrlæge Susanne Holst

Hornbæk Stationsvej 6 
3100 Hornbæk

tlf.: 4920 1047
 

Hornbæk Dyreklinik er udstyret 
med det mest moderne indenfor 
røntgen, laser og laboratorie, samt 
operationsstue og tandudstyr.
Personalet gør sig umage for 
at både dyr og mennesker føler sig 
godt behandlet.

www.hornbæk-dyreklinik.dk

Åbningstider:  mandag  kl. 10-18
tirsdag    kl. 10-16
onsdag   kl. 10-13
torsdag  kl. 10-16
fredag  kl. 10-16
lørdag  kl. 10-12

En ægte swimponch fra Ålsgårde
Jack Botoft Nielsen fra Ålsgårde har sammen med sin hustru Tine Kjeldgaard Nielsen sat et 
projekt i værk. - Vi er begge aktive vinterbadere og open water svømmere. Til dagligt arbejder 
vi som paramediciner i Falck og som pædagog. Vi fi k tanken om selv at få produceret en poncho 
lavet i håndklædemateriale, da vi selv havde behov for sådan en efter vores svømmeture i 
Øresund. Men det var ikke så nemt at skaff e en i  Danmark. Det er altid mega koldt, når vi kom 
op af vandet og vi manglede muligheden for at kunne varme os lidt samt foretage en diskret 
omklædning, oplyser Jack Botoft Nielsen, der med sin hustru designede en swimponch - en 
poncho som de nu får produceret i Kina og sælger fra hjemmeside og via arrangementer i 
klubber og foreninger. Også i Helsingør svømmehal, hvor man kan se og mærke kvaliteten. 
Målgruppen for swimponch er udover vinterbadere, kitesurfere, triatleter, og openvandssvøm-
mere. Og den fåes også i børnestørrelser. Foto: Thomas Voller.

Juleudstilling i vinduet
Juleudstilling i vinduerne i Hornbæk Historiske Forening.

Vi har modtaget følgende, 
der også er sendt til Dansk 
Supermarked Group:

Det er gennem pressen med-
delt at NETTO har fået god-
kendt planer om at nedrive en 
eksisterende bygning i Horn-
bæk og at der er givet tilladelse 
til opførsel af  en ny og større 
salgshal på samme matrikel. 

Med stor undren og mistro 
har mange af  byens borgere 
modtaget denne nyhed. Som 
det fremgår af  den off entlig-
gjorte tegning, agtes den nye 
bygning opført med fl adt tag 
og lodrette mure i 5½ meters 
højde kun få meter fra en bag-
vedliggende boligbebyggelse. 

Helsingør Kommunes bygge-
sagsafdeling har meddelt ikke 
mindre end 5 dispensationer 
fra lokalplanen som gælder 
for området, som ligger meget 
centralt ved Hornbæk Station, 
hvor der ligger fl ere af  byens 
karakteristiske huse, eksem-
pelvis byens apotek og skole, 
som er opført på traditionel 
måde med røde saddeltag. 

Ligeledes er torvet bebygget 
med SUPERBRUGSEN med 
tredelt tag med høj rejsning.

Det er med stor beklagelse at 
byrådets godkendte planer for 
området er tilsidesat på mindst 
5 punkter:

De væsentligste punkter som 
er tilsidesat i Hornbæks Lokal-
plan 5.39 fra 2012, er følgende:

NETTOs nye bygning over-
holder ikke bestemmelsen om 
at byggeriet skal tilpasses det 
eksisterende byggeri i området.  
Den væsentligste anke i dette 
punkt er fraværet af  sadeltag. 
Alle andre bygninger i området 
har sadeltag, og NETTOs nye 
bygning vil skille sig meget 
ufordelagtigt ud med de 5½ 
meter høje lodrette mure.  
Bygningen harmonerer ikke 
med byen, og det er en meget 
beklagelig konstatering. 

I Dronningmølle har NETTO 
fornylig opført en ganske 
udmærket bygning med rødt 
sadeltag.  

En tilsvarende bygning som 
denne kunne uden dispensa-
tioner opføres i Hornbæk, og 
virke ligefrem forskønnende 
på området, og boligbebyg-
gelsen øst for området vil få 
langt bedre lysindfald end ved 
de 5½ meter høje mure som er 
påtænkt.

Der har været mange kritiske 
røster fremme om NETTOs nye 
byggeri i Hornbæk, som måske 
ikke er hørt på hovedkontoret 
i Brabrand, så derfor har jeg 
tilladt mig at sætte denne 
skrivelse sammen og hermed 
fremføre et stort ønske, som vil 
vække glæde i Hornbæk:

Vil direktionen i NETTO 
ikke være venlig at genoverveje 
beslutningen om det påtænkte 
byggeri i Hornbæk? – Kan det 
endnu nås at omgøre byggeriets 
udformning, så det tilpasser sig 
den godkendte lokalplan?

NETTOs bygninger skal jo 
stå mange år, og det vil være 
en god gerning at få tilpasset 
den nye bygning i Hornbæk, så 
området bliver forskønnet, og 
ikke som påtænkt med fortlig-
nende dominerende fremmed 
arkitektur midt i byen.

Giv Hornbæk en god jule-
gave: Omgør venligst jeres 
projekt.

Med venlig hilsen 
Anders Møller.

Formand for Hornbæk 
Historiske Forening & Arkiv.

Sauntevej 4 a
3100 Hornbæk

Om den kommende NETTO 

Vi omtalte i sommer 
planerne om at den 
gamle Netto-bygning 
i Hornbæk skal rives 
ned og erstattes med 
nybygget og større 
Netto.

BYGGERI: De planer står stadig 
ved magt, men dels er der papir-
arbejde, dels er det ikke så let 
at fremskaff e byggematerialer i 
den rigtige rækkefølge, hvilket 
driller puslespillet.

- Vi kommer derfor ikke til at 
rive den gamle Netto ned inden 
jul, men først inde i det nye år. 
Lige nu er planen at vi går efter 
en nedrivning medio februar. 
Men elementer og stål er svære 
at få fat i for tiden, oplyser 
udviklingschef  i Dansk Super-
marked Carsten Hadsbjerg  til 
Lokalavisen Nordsjælland.

 - Vi arbejder med en løsning, 

hvor vi river den gamle Netto-
butik ned – som i øvrigt kun er 
en pavillon - da vi gerne vil byg-
ge en større og mere moderne 
Netto. Vi har som nævnt ikke 
sat endelige datoer på endnu, 
understreger udviklingschefen

- Vi har fået byggetilladelse 
fra Kommunen og er ved at 

gennemgå den sammen med 
entreprenøren. Og herefter er 
det „bare“ at gå igang, siger 
han. 

- Vi kan desværre ikke holde 
åbent i byggeperioden, og må 
derfor henvise til vores butik-
ker i nærheden i byggeperio-
den, tilføjer han.

Svært at skaff e elementer 
og stål til ny Netto


