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ONSDAG:
16.00-19.00: Helsingør By-

center 1. sal: Fernisering 
på pop up-udstilling med 
Kunstforeningen for Hel-
singør og Omegn

16.30: Oxernes Kapel, Helsin-
gør Domkirke: Fyraftens-
møde med Morten Hessel-
dahl 

TORSDAG:
19.30: Espergærde Bibliotek: 

Foredrag på fransk med 
Christophe Luciani om 
1600-tallets religionskrige. 
Arr. Alliance Francaise 

CINEMA CENTER
ONSDAG 
15.30, 16.15 : Druk (med dan-

ske tekster)
18.15, 19.30 og 21.00: Druk
18.45, 21.00: No Escape
15.30 og 18.30: Vores mand i 

Amerika
18.00 og 20.30: After we col-

lided
16.00: Officer og spion 
20.30: Tenet
16.00: Far til fire og vikin-

gerne

TORSDAG
15.00, 18.30 og 21.00: Shorta
15.30, 18.00 og 19.00, 20.30: 

Druk 
16.00 og 18.00: Far til Fire og 

Vikingerne
16.30: Familien Bigfoot
16.30 og 20.00: After we col-

lided 
19.00 og 21.00: Palm Springs 
21.30: No escape 

Lokal-tv - Kanal Hovedsta-
den Onsdag:

8.00 og 22.00: VTV
8.30 og 22.30: TV Spot
11.00 og 23.00: TGV 300011.30 

og 23.30: TV Øresund
Torsdag:
13.00: VTV
13.30: TV Spot1

ESPERGÆRDE: Klokken 15.25 
anmeldte en 46-årig mand 
fra Humlebæk, at en yngre 
mand kørte rundt på cykel 
inde i Espergærde Centret, 
og at den 46-årige var ble-
vet påkørt af cyklisten. Den 
46-årige havde derefter kon-
fronteret cyklisten med på-
kørslen og skubbet til ham, 
hvilket havde fået cyklisten 
til at skubbe tilbage, så den 
46-åriges briller røg af. Den 
46-årige kvitterede dernæst 
på dette med en lussing til 
cyklisten, oplyser Nord-
sjællands Politi.  En patrul-
je blev sendt til stedet, hvor 
den 46-årige blev sigtet for 
overtrædelse af ordensbe-
kendtgørelsen. Dette blev 
cyklisten ikke sigtet for, idet 
han var 12 år og dermed un-
der den kriminelle lavalder, 
men de relevante voksne 
blev underrettet om hændel-
sen.

Gik over  
stregen overfor 
uopdragen  
12-årig 

Unknown på Nordre Strand-
vej 2F, 1. 624, Helsingør, solgt 
for 3.150.000 kr. d. 29-06-2020

Villa på Belvederevej 46, 
Helsingør, solgt for 3.850.000 
kr. d. 31-08-2020

Villa på Nordre Strand-
vej 199, Ålsgårde, solgt for 
3.400.000 kr. d. 12-08-2020

Fritidshus på Villinge-
bækvej 33, Hornbæk, solgt 
for 4.400.000 kr. d. 02-09-2020

Villa på Nordre Strandvej 
275A, Ålsgårde, solgt for 
3.445.000 kr. d. 20-08-2020

Ejerlejlighed på Stengade 
8H, 2, Helsingør, solgt for 
1.795.000 kr. d. 16-08-2020

Rækkehus på Åkjærsvej 1, 
Helsingør, solgt for 2.500.000 
kr. d. 04-09-2020

Villa på Gotlandsvej 1, Åls-
gårde, solgt for 3.124.000 kr. 
d. 18-08-2020

Villa på Fredsvænget 8, Hel-
singør, solgt for 3.200.000 kr. 
d. 17-09-2020

Fritidshus på Neptunvej 10, 
Hornbæk, solgt for 1.400.000 
kr. d. 23-09-2020

Ejerlejlighed på Søndermar-
ken 70, 1. th, Espergærde, 
solgt for 1.825.000 kr. d. 23-
08-2020

Rækkehus på Kelleris Høj 
34, Espergærde, solgt for 
2.995.000 kr. d. 04-07-2020

Fritidshus på Enebærvej 9, 
Tikøb, solgt for 1.425.000 kr. 
d. 17-09-2020

Kilde: Boliga.dk 

Nye naboer

ALMENE BOLIGER: 
Ejendomsfunktio-
nærer og driftsfolk 
i boligområderne 
Nøjsomhed, Nord-
vest og Vapnagaard 
skal hjælpe områ-
dernes børn til ind-
flydelse i et nyt pro-
jekt til 15 millioner 
kroner.

HELSINGØR:  Ejendoms-
funktionærer - måske bed-
re kendt som viceværter i 
folkemunde - gartnere og 
andre driftsfolk i de almen-
nyttige boligområder Nøj-
somhed, nordvest-området 
og Vapnagaard i Helsingør 
skal de kommende fem år 
hjælpe områdets børn med 
at få indflydelse på deres bo-
ligområde gennem børnede-
mokrati i et projekt for i alt 
15 millioner kroner. 

Kirstine Lindberg fra Bo-
liggården er projektkoordi-
nator i »Sammen om Hin-
anden«, som projektet hed-
der, og forklarer, at netop 
ejendomsfunktionærer og 
driftsfolk er idéelle støtter 
for børnene i områderne. 

- Driftsfolkene går og klip-
per hæk og vedligeholder 
bygningerne, og de ser bør-
nene til daglig. Der er en 
naturlig kontakt mellem 
driftsfolkene, børnene og 
børnenes familier, siger Kir-
stine Lindberg.

Østifterne donerer 
De 15 millioner kroner til 
projektet kommer fra Østif-

terne, der er blandt ejerne af 
Nykredit. 

I projekt »Sammen om 
Hinanden« i Helsingør er 
der to ben: Børnedemokrati 
med driftspersonale i de al-
mennyttige boligområder 
for 9-14-årige samt ungeråd 
i områdernes klubber (Te-
triz, Cube og Abildtræet) for 
de 13-18-årige.

Projektet er officielt gået i 
gang i septemter, og for tiden 
er konsulentfirmaet »Kon-
radi - liv i og mellem husene« 
i gang med at snakke med 
driftspersonalet i boligom-
råderne og med personalet 
i klubberne. Efter jul bliver 
børn og unge i områderne 
inviteret til at være med i 

henholdsvis børnedemokra-
ti og ungeråd.

Fem år giver forankring
At der er givet penge til fem 
års arbejde betyder, at pro-
jektet kan blive forankret i 
områderne, så der fortsæt-
ter med at være børnedemo-
krati og ungeråd, også efter 
at projektet er afsluttet, for-
klarer Kirstine Lindberg. 

- Vi har mulighed for at 
finde ud af, hvordan vi kan 
lave en struktur, der giver 
børn og unge medindflydel-
se, og det kan være en tids-
krævende proces. Derfor er 
det godt, at vi har fem år. Det 
giver også mulighed for at 
få en udskiftning, så vi har 

flere »generationer« af børn 
og unge med, siger projekt-
koordinatoren.

Klubberne Tetriz og Cube 
har begge tidligere haft un-
geråd, fortæller Kirstine 
Lindberg, og andre steder i 
Danmark er der også unge-
råd. 

Boliggården kontaktet
Projektet udspringer af, at 
Østifterne i foråret kontak-
terde Boliggårdens formand 
og udtrykte interesse i at 
støtte almene boligforenin-
ger. Herefter er projektet 
hurtigt sat i værk. Projekt-
koordinator Kirstine Lind-
berg er ansat, og konsulent 
Stine Konradi er hyret ind 
med ansvar for børnedemo-
krati. Der er lavet samarbej-
de med SSP i kommunen. 

Hvad børn og unge i bolig-
områderne gennem deres 
demokratiske deltagelse 
konkret skal have indfly-
delse på vides endnu ikke, 
fordi de først skal samles og 
lære om den demokratiske 
proces og finde ud af, hvad 
de ønsker at arbejde for. Et 
eksempel kunne være, at de 
arbejder frem mod deltagel-
se i en fodboldturening, eller 
at de arbejder for at få en ny 
legeplads. 

Per Sand

Millionprojekt skal give 
indflydelse til børn og unge

Projektet sætter blandt andet fokus på at løfte Helsingørs Nordvestkvarter her omkring blandt andet Kin-
gosvej.  Foto: Andreas Norrie

Værestedet Tetriz i boligområdet Nøjsomhed  og CUBE ved Vapnagaard  er begge  med i projektet om bør-
nedemokrati og ungeråd de kommende fem år.  Arkivfoto


