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Debat

HELSINGØR: Tillykke med 
den lille ny, til byrådet og 
til de byrødder, der har fået 
sæde i udvalget. Vi er man-
ge, der med interesse vil 
tage del i udvalgets liv og 
færden. Hvis nu det skorter 
med input til udvalgets før-
ste møde, så er her en short 
list med emner, der træn-
ger sig på. Emner som alle 
har været luftet i den kom-
munale valgkamp.

Det første emne er bære-
dygtighed. Begrebet bliver 
brugt i flæng, men hvad 
dækker det over?  Bære-
dygtighed i den oprindelige 
version består af 3 dimensi-

oner; den sociale bæredyg-
tighed, den miljømæssige 
og den økonomiske. Fælles 
for dem er, at bæredygtig-
hed medfører, at aktuel 
udvikling ikke må ske på 
bekostning af fremtidige 
generationers muligheder. 
Det er løfterigt. Nu mang-
ler vi at se, hvordan det skal 
praktiseres.

Den andet emne er de 
kommunale indkøb. For-
brug er et af de områder, 
hvor kommunen kan gøre 
en forskel og sætte et godt 
eksempel, for både borgere 
og virksomheder. Det kan 
anbefales klimaudvalget 
at lade sig inspirere af erfa-
ringer fra f.eks. Middelfart 

kommune, som har indført 
et kommunalt co2 regn-
skab ifm. Deres indkøb.

Det tredje og virkelig ak-
tuelle emne er byggeri og 
anlæg. Der er blevet talt 
meget om byudvikling un-
der valgkampen. De fleste 
var enige om, at Helsingør 
kommune har nået smer-
tegrænsen for udbygning. 
Det betyder meget for na-
turens muligheder i kom-
munen, ligesom presset fra 
nybyggeri tærer på vores 
råstoffer og forårsager øge-
de mængder af spildevand 
og affald. Men de byggerier, 
der alligevel kommer bør 
være bæredygtige. Det var 
der også skøn enighed om. 

Derfor bliver det spænden-
de at se, hvordan udvalget 
vil involvere sig i byggeri 
og byudvikling

Det fjerde emne er ømtå-
leligt. Det er Energiforsy-
ning. Helsingør kommune 
forsyner sine borgere med 
energi fra bl.a. flis-afbræn-
ding. Det skal udfases - igen 
efter enighed. Til gengæld 
er der ikke meget enighed 
om hvad, der skal afløse for-
syningen. Det solcellean-
læg, der nærmest var god-
kendt inden valgkampen, 
blev sat på pause. I stedet 
mente de fleste byrødder, at 
solceller skal op på tagene. 
Derfor glæder jeg mig til at 
se de nye kommunale byg-

gerier fuldt udstyret med 
solceller og andre former 
for energiproduktive an-
læg. Sundhedshuset og den 
nye svømmehal f.eks.

Det femte emne er Hel-
singørs natur.  Under valg-
kampen stod det klart, at 
partierne over en bred kam 
ønskede en maritim natur-
park i Øresund. Så det må 
stå højt på udvalgets dos-
merseddel. Jeg glæder mig 
til snart at se et konkret 
forslag.

Det 6. og sidste emne er 
borgerinddragelse. Vi fik et 
klima- og bæredygtigheds 
udvalg, men vi fik ikke et 
klima borger-ting.  Det er 
brandærgerligt. Klimaæn-

dringerne kommer til at 
forandre vores liv og vores 
nærmiljø. Det bør vi have 
indflydelse på. Borgerne 
bør ikke bare høres, når 
der forelægger en plan eller 
en løsning. Borgerne bør 
inddrages allerede, når vi 
ved, der er et problem eller 
en udfordring. Vi er fyldt 
med gode ideer og det hå-
ber jeg at det nye udvalg vil 
gøre brug af.

 
 

Lone Grønhøj Frandsen, 
Hellebæk

To do listen til det nye klima- og bæredygtighedsudvalg

ANBEFALING: S, K og 
Lokaldemokrater-
ne sender forslaget 
videre til Kystdirek-
toratet med anbefa-
ling.

Af Dorte Møller Rasmussen

HORNBÆK: Et stort flertal i 
Helsingør Byråd sender nu 
Hornbæk Havnebestyrel-
ses reviderede forslag til en 
havneudvidelse til Kystdi-
rektoratet med positiv anbe-
faling.

Havneudvidelsen skal 
først godkendes i Kystdirek-
toratet, inden en lokalplan 
kan udarbejdes og arbejdet 
kan gå i gang.

Der har været stor mod-
vilje mod det oprindelige 
projekt for en havneudvi-
delse, som vil tage en del af 
den populære øststrand. Og 
heller ikke et revideret pro-
jekt, som betyder færre bå-
depladser og mindre strand-
hugst er faldet i god jord alle 
steder.

Hornbæk delt i to
–  Hornbæk er delt op i to 
grupper - en er for - en er 
imod. Det nye projekt er æn-
dret i forhold til mange af de 
indsigelser, der er kommet, 
men måske der kunne æn-
dres lidt mere, lød det fra 
Venstres Mette Lene Jen-
sen.

Jan Ryberg, Lokaldemo-
kraterne, som anbefaler det 
nye projekt, påpegede, at 
der bør være mulighed for 
at få bådepladser, i takt med 
at kommune udvides med 
boligbyggerier. Det vil også 
give flere sejlende turister, 
sagde han.

Både Enhedslisten, Dansk 
Folkeparti, SF og Radikale 
Venstre var sammen  med 
Venstre imod en udvidelse 
af havnen som skitseret, 
men ønskede at imødekom-
me flere at borgernes øn-
sker.

–  Det er ødelæggende, 
hvis projektet skaber så stor 
splittelse, sagde Bente Borg 
Donkin, SF. 

Og Christian Holm Do-
natzky, R, frygtede for en 
ødelæggelse af det autenti-
ske havnemiljø.

–  Jeg synes det er et meget 
stort indhug i øststranden, 
der er lagt op til, sagde han.

Udenbys modstand
Peter Poulsen, S, understre-
gede, at det tager lang tid, 
inden politikerne skal tage 
stilling til en lokalplan  for 
området, som vil give yder-
ligere borgerinddragelse. I 
første omgang er det Kyst-
direktoratet, der er myndig-
hed.

–  Men der har allerede væ-
ret rigtig meget dialog om-
kring denne helhedsplan. 
Derfor er projektet skrum-
pet ind. Men mit indtryk er, 
at modstanderne ikke giver 
op, førend planen er drop-
pet. Mange modstandere er 
folk, der slet ikke bor i Horn-

bæk, lød det fra Peter Poul-
sen.

Jens Bertram, K, sagde, at 
det er en påstand, at mange 
flere er imod en havneudvi-
delse end der er for. Det byg-
ger han på sin flere gange 
daglige ture på havnen. 

S, K og L - 18 i alt, stemte for 
at videresende det revidere-
de havneprojekt til Kystdi-
rektoratet, mens syv stemte 
imod og dermed fulgte em-
bedsværkets indstilling om, 
at man forsøger at tilrette 
projektet, så tilhængere og 
modstandere kan nærme sig 
hinanden lidt mere.

Udvidelse af Hornbæk 
Havn rykker nærmere

Det reviderede projekt for Hornbæk Havns udvidelse, som nu sendes til Kystdirektoratet. 

Heller ikke i år bliver der julestue på Hammermøllen, men der pyntes 
op udenfor.

HELLEBÆK: Bestyrelsen for Hammermøllens Venner havde 
glædet sig til at indbyde til den traditionsrige Julestue, som 
var planlagt til  den 12 december.

–  Vi mener ikke at kunne få den sædvanlige hyggelige 
stemning med julemusik og julesange, Luciaoptog, æble-
skivebagning, gløgg, sild og oste bod, salg af juletræer m.m. 
under de forhold som den stigende coronasmitte giver af ud-
fordringer, lyder fra Ingrid Wagner fra bestyrelsen.

Hammermøllens Venner vil som sædvanlig pynte Ham-
mermøllen udendørs med gran og granguirlander. Og så ser 
de frem til at mødes omkring fremtidige arrangementer ved 
Hammermøllen.

Julestuen på Hammermøllen er 
aflyst

HELSINGØR: Klokken 13.25 mandag blev det anmeldt, at bag-
ruden på en personbil holdende på Nationernes Allé var ble-
vet knust imellem søndag klokken 23.00 og mandag klokken 
10.00. På tidspunktet for anmeldelsen var det endnu ikke 
blevet opgjort, hvad der eventuelt var blevet stjålet fra bilen, 
oplyser Nordsjællands Politi.

Brød ind i personbil 

Ejerlejlighed på Snerlevej 30, 2. mf, Helsingør, solgt for 
1.400.000 kr. d. 17-10-2021

Ejerlejlighed på Rolighedsvej 12, st. 3, Helsingør, solgt for 
975.000 kr. d. 28-10-2021

Rækkehus på Hasselvej 27, Helsingør, solgt for 3.725.000 kr. 
d. 11-10-2021

Rækkehus på Holger Drachmannsvej 10, Helsingør, solgt for 
4.695.000 kr. d. 10-06-2021

Villa på Gurrevej 302, Helsingør, solgt for 380.125 kr. d. 02-
11-2021w

Rækkehus på Lucernemarken 11, Espergærde, solgt for 
3.300.000 kr. d. 07-10-2021w

Kilde: Boliga.dk

Nye naboer


