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LØRDAG
 Hele dagen: PASSAGE fe-

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

9.30: Øresuyndsvej, starten på 
Hornbækløbet

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

13.00-01.00: Hornbæk Havne-
fest, 13: havnefest i børne-
højde, 15: Shubberne giver 
koncert, 17.30: Plankedyst, 
19: Beverly Hills Orchestra 
feat. Back to Back, 21: Rock-
fest i Hyttefadet, 21: Danse-
fest i Fredsfisken, 21: Vise 

Vers Teltet
16.00 og 18.00: Kulturværftet 

Hal 19, Clickfestival, lyd-
værket You’re somehow 
connected

16.00: Kronborg, Shakespea-
refestival, Romeo and Juliet 
and other Catastrophiv 
Affairs

Hamlet20.00: Kronborg, 
Shakespeare festival: The 
Comedy of Hamlet - eller 
fake it until you make it

SØNDAG 
9.00-21.30: Hornbæk havne-

fest: 10: Gratis sildebord, 12: 
Boderne og tivoli åbner, 12. 
Sildekasse grand prix, 13: 
Havnefest i børnehøjde, 14: 
Katrine Bille m. band giver 
koncert for børn, 15: Slids-
keræs, 16: Husk lige tand-
børsten, 17: Moonjam, 18.30: 
Rockfest i Hyttefadet, 18.30: 
Jazzsøndag i Fredsfisken 

9.58 og 13.58: Veterantoget  
kører fra Græsted mod 
Grønnehave

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

11.58 og 15.58: Veterantoget 
kører fra Grønnehave mod 
Græsted

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

16.00: Kronborg, Shakespea-
refestival, Romeo and Juliet 
and other Catastrophiv 
Affairs

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

BIOGRAFER

CINEMA CENTER

Lørdag
12.20, 14.15, 16.15 og 18.00:  Mi-

nions - historien om Gru
12.30 og 14.45: DC League af 

Superkæledyrene
13.00 og 15.30: Lille Allan - den 

menneskelige antenne
13.15: Bad Guys
 13.30: Lightyear
15.30: Resten af livet

15.30: Verdens værste men-
neske

17.45 og 20.30: Elvis
17.45 og 21.: Top Gun : Mave-

rick
18.30: Last Seen Alive
18.15 og 21.00: Thor: Love and 

Thunder
20.15: Jurassic World - Domi-

nion 
20.45: Natten har øjne

Søndag:
12.20, 14.15, 16.15 og 18.00:  Mi-

nions - historien om Gru
12.30 og 14.45: DC League af 

Superkæledyrene
13.00 og 15.30: Lille Allan - den 

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

neske
17.00 og 20.15: Elvis
17.45 og 20.30.: Top Gun : Ma-

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

Thunder
20.00: Jurassic World - Domi-

nion 
20.15: Natten har øjne

TID OG STED

Debat

HELSINGØR: I FAA 28 juli 
advokerer Ken Torpe 
Christoffersen sagligt for, 
at kommunalbestyrelsen 
besinder sig og får udført 
den VVM undersøgelse, 
som kan give klarhed over, 
om der er risikomomenter 

i forbindelse med opførelse 
af de meget omtalte boliger.

I samme avis, elektro-
niske version, appellerer 
Peter Kirkeby til at kom-
munalbestyrelsen erken-
der sine fejl i denne sag, og 
lærer af dem.

Personligt forstår jeg slet 
ikke, at kommunalbesty-

relsen, minus EL og NB, 
kan sidde disse opfordrin-
ger, herunder deres juridi-
ske rådgiveres anbefalin-
ger, overhørig!

Hvis dette går galt, me-
ner jeg man skal prøve at 
gøre kommunalbestyrel-
sen personligt ansvarlige, 
men jeg forstår slet ikke de-

res ligegyldighed overfor 
konsekvenserne for vores 
kulturarv, kommunens 
økonomi og det prestige-
tab som Helsingør igen må 
lide, hvis det værste skulle 
ske.

Står hele KB, minus EL 
og NB, bag Borgmesteren 
og Jens Bertrams udmel-

dinger i sagen, eller er de 
som sædvanligt banket på 
plads?

Claus Ejlersen
Søndre Strandvej 52D

Helsingør

Kulpladsen, opfordring fra besindige og  
fornuftige borgere

Debat

HELSINGØR: I mandags (d. 
25. juli) var der et længere 
indlæg angående forman-
den for By, Plan og Trafik 
udvalget i Helsingør kom-
mune, Janus Kyhl’s (JK) 
habilitet.

Årsagen hertil er, at JK, 
udover at være formand for 
By, Plan og Miljø (BPM), 
også er erhvervschef i 

HOME Helsingør.
BPM: Dette udvalg er af-

gørende for en eventuel vel-
villig behandling af bygge-
sager i kommunen, store 
som små.

HOME: Dette firma skal 
stå for salget af de eventu-
elt kommende lejligheder 
på »Kulgrunden« tæt på 
Helsingør havn.

Uden at sige for meget 
kan jeg vist godt sige, at 

byggeriet er noget kontro-
versielt.

Mit ærinde er ikke at dis-
kutere for og imod et bygge-
ri på Kulgrunden. Men, jeg 
er blevet meget bekymret 
over de demokratiske til-
stande i byrådet i Helsin-
gør kommune. Det frem-
går af indlægget, at Ulla 
Kokfelt foreslog, at Byrådet 
henvendte sig til Ankesty-
relsen for at denne kunne 

vurdere JK’s habilitet. Det-
te blev nedstemt med stem-
merne 24 mod 1, altså har 
alle andre partier i byrådet 
ikke kunnet se at der kun-
ne være et problem.

Jeg kan til nød (og kun til 
nød) forstå at de konserva-
tive vil beskytte et af deres 
valgte medlemmer, men at 
hele byrådet ikke kan se at 
der eventuelt habilitetspro-
blem…..

Dette synes jeg tegner et 
billede af en kommunal-
bestyrelse som ikke tager 
deres arbejde alvorligt, 
men måske i højere grad 
har indrettet sig på hvor 
flertallet nu ligger i de næ-
ste 3½ år. Kan det virkelig 
være rigtigt?

Jens Glastrup
Tikøbvej 2

Espergærde

Bekymring for de demokratiske tilstande

Lørdag er sidste dag med Passagefestival. I Helsingørs gågader kan 
man blandt andet fra kl. 11 opleve Tei Tei,  som inviterer publikum 
med på en rejse gennem fantasien i Helsingørs gågader. Kun be-
væbnet med tape og bånd skaber han, sammen med publikum, hele 
tiden nye scener, der tilsammen danner en flygtig rute i vores fælles 
fantasi, med byen som ramme.  Foto: Presse

SNEKKERSTEN: En 23-årig mand fra Helsingør anmeldte 
torsdag klokken 11.42 til Nordsjællands Politi , at han tidli-
gere på dagen havde fået stjålet sin taske. Han var klokken 
09.15 kommet cyklende ad Strandvejen i Snekkersten, da to 
fremmede mænd kom cyklende, og tæt ved den 23-årige væl-
tede den ene af mændene på sin cykel. 

Den 23-årige stoppede op for at hjælpe den væltede cyklist, 
og imens stjal den anden cyklist hans taske. Herefter cykle-
de de to mænd fra stedet.

Cyklisten, som stjal tasken, beskrives som: mand, ca. 19 år, 
spinkel af bygning. Iført sort/mørkeblå hættetrøje og jeans.

Hjælpsom cyklist fik stjålet sin  
taske på Strandvejen

HORNBÆK OG ESPERGÆRDE: En 19-årig kvindelig bilist fra 
Rungsted Kyst blev klokken 02.40 natten til fredag standset 
af en patrulje på Nordre Strandvej i Hornbæk. Her blev hun 
anholdt og sigtet for spirituskørsel, idet hun formentlig hav-
de kørt bil med en promille over det tilladte.

19 årig kvinde og 22 årig mand 
taget for spirituskørsel

På Hovvej i Espergærde standsede en politipatrulje klok-
ken 03.15 natten til fredag en 22-årig mandlig bilist fra Hel-
singør. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, da han 
formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte.

Der venter nu svar på en blodprøve, som præcist skal fast-
slå de to bilisters mandens eventuelle promillegrad.

HELSINGØR: Torsdag blev 
det anmeldt til Nordsjæl-
lands Politi, at der mellem 
onsdag klokken 15.00 og 
torsdag klokken 14.00 var 
blevet begået indbrud i et 
lager på Ellehammersvej. 
En ukendt havde skaffet 
sig adgang ved at klippe et 
hegn op, og fra stedet var der 
blandt andet stjålet fælge til 
biler. Der var også foretaget 
indstigning i flere biler på 
stedet, oplyser politiet.

Stjal fælge fra 
lager

Villa på Hvilevej 5, Snekker-
sten, solgt for 5.195.000 kr. d. 
17-02-2022

Rækkehus på Masten 90, 
Snekkersten, solgt for 
4.875.000 kr. d. 03-02-2022

Ejerlejlighed på Strandgade 
37, 1. tv, Helsingør, solgt for 
1.315.000 kr. d. 25-06-2022

Ejerlejlighed på Fiolgade 
22A, 2. tv, Helsingør, solgt 
for 1.537.000 kr. d. 19-06-2022

Villa på Willumsensvej 12, 
Helsingør, solgt for 2.050.000 
kr. d. 22-06-2022

Rækkehus på Kingosvej 95, 
Helsingør, solgt for 4.000.000 
kr. d. 19-04-2022 
 Kilde: Boliga.dk

Nye naboer


