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HELSINGØR: En patrulje 
traf klokken 22.45 tre unge 
kvinder på Nygade. Her blev 
den ene, en 15-årig fra Hel-
singør, fundet i besiddelse 
af en mindre mængde hash, 
og hun blev derfor sigtet for 
overtrædelse af lovgivnin-
gen om euforiserende stof-
fer, oplyser Nordsjællands 
Politi.

Teenagepige 
blev afsløret 
med hash

HELSINGØR: Klokken 08.31 
blev det anmeldt, at der var 
stjålet elektrisk værktøj fra 
en varebil, som holdt parke-
ret på Odsvej. Tyveriet var 
sket mellem mandag klok-
ken 16.00 og tirsdag klokken 
06.45, hvor indstigningen 
var foretaget ved at bore hul 
ved håndtaget i en af bilens 
døre, oplyser Nordsjællands 
Politi. 

Indbrud i varebil 

TORSDAG
 Hele dagen: PASSAGE fe-

stival i Helsingør. Se hele 
programmet på www.pas-
sagefestival.nu

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

10.30-15.00: Flynderupgård - 
barn på landet som i gamle 
dage

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Den Røde Plads, 

FUSK på Værftet. Arbejd 
med metal og metalværktøj 
på det udendørs værksted

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

16.00 og 18.00: Kulturværftet 
Hal 19, Clickfestival, lyd-
værket You’re somehow 
connected

FREDAG 
Hele dagen: PASSAGE festi-

val Se hele programmet på 
www.passagefestival.nu

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 

Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Den Røde Plads, 
FUSK på Værftet. Arbejd 
med metal og metalværktøj 
på det udendørs værksted

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

14.00: Flynderupgård, Kaffe-
grossererens rundvisning

16.00 og 18.00: Kulturværftet 
Hal 19, Clickfestival, lyd-
værket You’re somehow 
connected

17.00: Festpladsen til Horn-
bæk Havnefest åbner. 17.30:  
Last man standoing med 
Chili Klaus, 18.,30: Joihn 
Mogensen showband, 20.30: 
Gasbox, + diverse musik 
indtil kl. 1,

20.00: Kronborg, Shakespeare 
festival: The Comedy of 
Hamlet - eller fake it until 
you make it

BIOGRAFER

CINEMA CENTER

Torsdag
12.30, 14.30, 16.30 og 17.40: Mi-

nions - historien om Gru
12.30 og 14.50: DC League af 

Superkæledyrene
13.00 og 15.15: Lille Allan - den 

menneskelige antenne
13.00: Bad Guys
13.00 og 15.30: Resten af livet
15.30: Verdens værste men-

neske
17.00 og 20.15: Elvis
17.45 og 20.15: Top Gun : Ma-

verick
18.00: Last Seen Alive
18.30 og 21.00: Thor: Love and 

Thunder
19.45: Jurassic World - Domi-

nion 

20.30: Natten har øjne

Fredag 
12.20, 13.30, 14.15 og 16.15: Mi-

nions - historien om Gru
13.30 og 15.40: Lille Allan - den 

menneskelige antenne
13.30: Lightyear
14.15: DC League af Superkæ-

ledyrene
15.30: Resten af livet
13.00: Lightyear 
15.30: Verdens værste menne-

ske. Kun tirsdag.
17.45 og 21.00: Elvis
18.00 og 21.00: Jurassic World - 

Dominion 
18.15 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
18.30: Natten har øjne

21.25: Last Seen Alive
16.30, 18.00 og 21.00: Thor: 

Love and Thunder

Boxed af Simone Wierød kan opleves torsdag og fredag foran Kultur-
værftet kl. 10, 14 og 16.  Foto: Tim Panduro

TID OG STED

LOV&RET: Ejendoms-
selskabet Søblik 
Ejendomme ApS. 
har tabt vejstrid ved 
en civil retssag ved 
Retten i Helsingør.

Af Andreas Norrie

HELLEBÆK: Der er mange 
forskellige tvister, som hav-
ner i byretten, og bliver af-
gjort ved civile retssager.

For nylig endte en sag 
om vejadgang til Nordre 
Strandvej fra adressen For-
damsvej 2 i retten.

Her var det ejeren af en 
villa på Fordamsvej 2, som 
havde anlagt en sag mod eje-
ren af ejendommen Nordre 
Strandvej 125D eller Kon-
gens Mølle, som er lokale 
Søblik Ejendomme, med 
krav om, at selskabet aner-
kender, at der skal være ve-
jadgang for biler og gående 
til Strandvejen.

Det skyldes, at ejeren si-
den 1978, Ib Høgild, mener, 
at han har vundet hævd på 
vejadgangen gennem grun-
den, som altså er ejet af Søb-
lik Ejendomme. Et selskab, 
som har samme ejerkreds 
som entreprenørfirmaet 
Vida.

I retten, hvor der blev ført 

flere vidner, så afviste Søb-
lik Ejendommes direktør 
Henrik Sørensen at der var 
tale om, at naboen havde 
vundet hævd på adgangen. 
Ligeledels gjorde han blandt 
andet gældende, at naboen 
havde en indkørsel fra For-
damsvej, og at vejadgangen 

ikke udgjorde nogen form 
for nødvendighed. Endelige 
fremhævede han, at arealet 
i dag bliver brugt som par-
keringspladser, som var en 
betingelse for tilladelserne 
til udlejningen af bygningen 
til klasseværelser for Skor-
peskolen og en lejlighed. Der 

var også tale om et projekt,-
som havde forskønnet Hel-
lebæk gennem restaurerin-
gen af møllebygningen.

Sagen endte dog med, at 
Søblik Ejendomme blev 
dømt til at respektere, at 
der var vundet hævd på ve-
jadgangen og vejadgangen 

skulle muliggøres indenfor 
en frist på 8 uger.  Derudover 
skal Søblik Ejendomme be-
tale 42.217 kroner i sagsom-
kostninger til Ib Høgild.

Kendt ejendomsselskab bliver 
tvunget til at åbne vej for nabo

Sagen begyndte allerede i 2016, hvor Søblik Ejendomme og Vida igangsatte en tiltrængt renovering af Kongens Mølle. Her ses et foto fra reno-
veringsperioden.  Foto: Dorte Møller Rasmussen

HELSINGØR: PASSAGE Fe-
stivalen skruer op for pro-
grammet de næste dage. 

Efter at have  præsenteret 
folk i Hornbæk, Espergær-
de, Ålsgårde og boligområ-
derne Nøjsomhed og Vapna-

gård for gadeteater er det nu  
i Helsingør centrum, man 
kan opleve  teater for fuld 
udblæsning.

Kongekajen, Toldkam-
mergården, pladsen foran 
Kulturværftet, gågader-

ne, Axeltorv og Helsingør 
Svømmehal er nogle af de 
steder, der er forestillinger. 
Man kan med fordel købe et 
festival-armbånd, for der er 
entré til flere af forestillin-
gerne. De og enkelt-billetter 

kan købes online på passa-
gefestival.nu

Et par af torsdagens fore-
stillinger er udsolgt. Det 
gælder Thomas Bentin 
Works “Through tha Wall”, 
som tager udgangspunkt 

ved Lille Nord på Helsingør 
Station, og “Strandvejsfe-
sten”, som finder sted på 
Nordre Strandvej 30.

Hele programmet kan man 
læse på passagefestival.nu

Gadeteater fra morgen til aften


