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HELLEBÆK: En 42-årig mand 
fra Ålsgårde fik mandag ef-
termiddag klokken 17.25 en 
granat med i fangsten, da 
han fiskede i en sø ved Hel-
lebækvej. 

Både politiet og ammuniti-
onsrydningstjenesten kom 
til stedet, og efter at have un-
dersøgt granaten blev den 
sprængt bort.

Det er kun en uges tid si-
den, der sidst blev fundet en 
granat i området, Dengang 
var det magnetfiskere, der 
stødte på en granat i Gurre 
sø ved Anemoneøen.
 

Fiskere fik  
endnu en granat 
på krogen

Denne granat blev fundet for en 
uge siden - nu er endnu en gra-
nat dukket op.  Foto: Privat 

Rækkehus på Lisevej 3, 
Espergærde, solgt for 
3.070.000 kr. d. 08-12-2020

Ejerlejlighed på Søndermar-
ken 10, st. th, Espergærde, 
solgt for 1.395.000 kr. d. 06-
01-2021

unknown på Kelleris Vang 
46, Espergærde, solgt for 
2.995.000 kr. d. 11-03-2021

Fritidshus på Mørdrupvej 
87A, Espergærde, solgt for 
3.650.000 kr. d. 05-02-2021

Villa på Hovvej 77, Esper-
gærde, solgt for 3.745.000 kr. 
d. 15-03-2021

Villa på Mørdrupvej 116, 
Espergærde, solgt for 
3.520.000 kr. d. 20-01-2021

Ejerlejlighed på Rugmarken 
19, st. th, Espergærde, solgt 
for 1.300.000 kr. d. 05-02-2021

Rækkehus på Sprydet 
61, Snekkersten, solgt for 
3.540.000 kr. d. 25-01-2021

Villa på K A Hasselbalchs 
Vej 18, Snekkersten, solgt for 
3.500.000 kr. d. 15-12-2020

Villa på Halvdansvej 4, Ti-
køb, solgt for 2.795.000 kr. d. 
12-01-2021

Fritidshus på Sivsangervej 
89, Tikøb, solgt for 1.925.000 
kr. d. 16-02-2021

Kilde: Boliga.dk

Nye naboer

NATUR: På byråds-
mødet mandag aften 
blev det besluttet at 
undersøge mulig-
hederne for en sti 
mellem Helsingør og 
Hornbæk.

Af Trine Lønbro Nielsen 

HELSINGØR: Når man står 
ved Kronborg og spejder op 
langs Nordkysten kan ruten 
til Hornbæk synes nem, for 
den dejlige kystby ligger jo 
lige derude i horisonten. Ens 
logik fortæller, at stranden 
må føre der til, men ikke helt 
så enkelt er det i dag. De sto-
re villaer med kig til vandet 
har nemlig mure, som kyst-
sikring, og badebroer, der 
blokerer vejen. Der er ingen 
sammenhængende sti, der 
fører igennem eller uden 
om, og man må bevæge sig 
væk fra stranden og uden 
om villaerne ved at bruge 
de etablerede veje og usam-
menhængende stier, hvis 
altså ikke man er en habil 
svømmer.

Men sådan bør det ikke 
være, mener Lokal Demo-
kraterne, og derfor har de 
fremsat et forslag om at un-
dersøge mulighederne for 
at etablere en samlet sti fra 
Grønnehave til Hornbæk 
og med potentiale for en 
forlængelse hele vejen til 
Espergærde. 

- Vi finder, at tiden er inde 
til, at kysten fra Espergærde 
til Hornbæk bliver mere og 
bedre tilgængelig for offent-
ligheden og borgerne, men 
lad os starte med stræknin-
gen fra Helsingør til Horn-
bæk. Der er på nuværende 
tidspunkt små stiforløb 
langs kysten, disse kan na-
turligvis indgå som en del af 

det nye sammenhængende 
stiforløb, skriver partiet i en 
indstilling til byrådet. 

På virtuelt byrådsmøde
Mandag aften var byrådet 
så samlet til et online møde, 
og her skulle det besluttes, 
om man skulle gå videre 
med forslaget om en kyststi 
fra Helsingør til Hornbæk. 

Christian Holm Donatzky 
fra Radikale Venstre og for-
mand for By-, Plan- og Miljø-
udvalget lagde ud med ordet, 
da sagen forud for mødet al-
lerede var behandlet her. 

- Udvalget har forslået og 
anbefalet, at vi får udarbej-
det et notat fra administra-

tionens side, som kommer 
til at forklare, hvad der er 
af muligheder for at lave et 
sammenhæng stisystem, 
og hvilke muligheder der er 
langs med stranden, forkla-
rede han.  

Tusind tak
Allerede på et byrådsmøde 
tilbage i oktober sidste år 
luftede formand for Lokal-
demokraterne, Jan Ryberg, 
forslaget om en sammen-
hængende sti langs kyst. 
Dengang frabad borgmester 
Benedikte Kiær (K), at by-
rådet brugte tid på sagen, 
så længe den ikke havde et 
selvstændigt punkt, og det 

blev derfor besluttet at sen-
de forslaget videre ud i By-, 
Plan- og Miljøudvalget. Her 
var alle medlemmer enige i, 
at arbejde videre med ideen 
og afsøge mulighederne. 

Jan Ryberg benyttede 
mandagens byrådsmøde til 
at takke for udvalgets posi-
tive indstilling til projektet, 
og han syntes, at den brede 
enighed om at arbejde vide-
re med ideen, kunne afspej-
le, at der reelt er et behov for 
en sammenhængende sti.   

- Jeg er rigtig glad for det 
her forslag, og det lever fuldt 
og helt op til de intentioner, 
jeg havde, så det er jeg meget 
glad for. Det, jeg selvfølge-

lig også er glad for, er at se, 
at alle har stemt for det. Det 
gør jo, at man kan se, at der 
er måske en idé i det her, sag-
de han og rettede en tak mod 
udvalget.  

- Tusind tak. Jeg glæder 
mig til, at der engang kom-
mer en sti, så alle kan udføre 
den ret, som de jo har til at 
kunne gå langs kysten.

Ifølge dagsordenen for mø-
det foreslår Lokaldemokra-
terne, at stien etableres som 
et led i arbejdet for kystsik-
ring på strækningen.

Byrådet vedtog enstem-
migt, at administrationen 
nu skal afdække mulighe-
derne for en sti langs kysten.

Byrådet har talt: Drømmen 
om en kyststi lever 

I Helsingør er der en 21 km lang kyststrækning, men meget af den er ikke tilgængelig for offentligheden. Det vil Lokaldemokraterne have lavet 
om på. De foreslår i første omgang en sti fra Helsingør til Hornbæk, der senere kan forlænges til Espergærde.  
 Foto: Dorte Møller Rasmussen/Arkiv

DYRELIV: Hanhun-
den Benji har siden 
i lørdags været væk, 
hvor han løb fra sin 
ejer i Egebæksvang 
Skov. Nu er en stor-
stilet eftersøgning 
sat i gang.

Af Christopher Valeur

ESPERGÆRDE: Det værste 
mareridt for enhver hunde-
ejer blev en realitet i lørdags 

for Birgitte Welling, da hun 
var ude at gå tur med sine 
tre hunde i Egebæksvang 
Skov. Her formåede lille 
Benji at løbe væk fra hende, 
da han havde fået færden 
af noget, og på få øjeblikke 
var han forsvundet. Han 
løb væk i den sydlige ende af 
skoven tæt på Mørdrupvej, 
hvor han sidst blev set lø-
bende over den sumpede eng 
bag Egebæksvang Kirke. 
Nu er en stor eftersøgning 
igangsat.

- Lige nu går jeg i nærhe-
den af Krogerup, hvor Benji 
muligvis er blevet set. I går 

gik jeg i Humlebæk, da der 
var en der havde fortalt mig, 
at vedkommende muligvis 
havde set ham, men han kan 
jo flytte sig meget på få mi-
nutter, fortæller Benjis ejer, 
Birgitte Welling. 

Stor eftersøgning
En større eftersøgning er 
blevet igangsat, hvor der 
blandt andet er blevet etab-
leret en Facebook-gruppe, 
hvor man kan få opdate-
ringer på eftersøgningen. 
Gruppen hedder »Find Benji 
3060 Espergærde«, og der er 
i skrivende stund mere end 

150 medlemmer. 
- Det har været enormt 

rørende, hvor søde folk har 
været til at hjælpe. Vi har 
efterlyst Benji hos politiet, 
som også har været rigtig 
gode, og ringet til os, for at 
blive opdateret på situatio-
nen, fortæller Birgitte Wel-
ling. 

Hvis man ser Benji, kan 
Birgitte Welling kontaktes 
på telefon 31 13 75 80. 

Efterlyst: Har du set Benji?

Benji er en bosnisk gadehund, og 
han er ikke blevet set af sin ejer 
siden i lørdags.  Foto: Privat


