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Kommunen vil sætte skub
i Helsingørs Nordvestkvarter
Der er bred politisk
opbakning til en ny indsats
i Helsingørs Nordvestkvarter, som Kommunen
deﬁnerer som området
mellem Esrumvej, Geﬁonsvej, Kronborg Ladegårdsvej
og Klostermosevej.

ﬂyttet ud af sine vante rammer.
Jeg glæder mig til at få forløst
det enorme potentiale, der er
i Nordvest, siger Henrik Møller, der er socialdemokratisk
byrådsmedlem og formand i
Kultur- og Turismeudvalget.

UDVIKLING: - Målet for indsatsen er at udnytte områdets
uudnyttede potentialer. Kvarterets borgere har værdifuld
viden om deres lokalområdets
muligheder og kvaliteter. Den
viden vil Helsingør Kommune
bringe i spil, så man sammen
kan få forløst områdets potentiale. Derfor bliver borgerinddragelse et vigtigt element i
indsatsen, lyder det fra Kommunens presseafdeling.
Indsatsen har også afsæt i en
bekymring for områdets udvikling. Det midlertidige Udvalg
for Tryghed og Forebyggelse
har sat fokus på utryghed og
hærværk i området og kom i
foråret 2016 med en anbefaling
til Byrådet om en indsats i
området. - Jeg er rigtig glad for
at arbejde i udvalget har båret
frugt. Der er allerede taget hånd
om de udfordringer med hærværk og uro, der var i området.
Nu skal vi i gang med at inddrage borgerne i udviklingen

Mange unge har deres daglige
gang i Nordvestkvarteret. Lige
nord for området ligger store
idrætsanlæg og Ungdomsskolen, Erhvervsskolen og
10. klassecenteret. I området
ligger Nordvestskolen med
udskolingsklasser og klubben Abildtræet. Derfor er det
oplagt med et fokus på de unge
og deres hverdag i indsatsen,
mener Kommunen.
- Det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad vi kan
lave i området, og her er de
unge en vigtig spiller. I gamle
dage var kvarteret kendt for
sommerfester, der samlede
områdets beboere. Tænkt
hvis de unge sammen med
Ungdomsskolen kunne lave
sommerkoncerter og optræde
til glæde for hele kvarteret. Vi
har rigtig mange gode tilbud til
de unge i dette område. De er
vigtige medspillere, når vi skal
gøre området mere attraktivt
og trygt. Bølgen i Ålsgårde

Fakta
 Den 1. april 2017 åbner
Helsingør Kommune et
projektkontor på Abildvænget bibliotek.

 Nordvestkvarterer deﬁneres som området mellem
Esrumvej, Geﬁonsvej,
Kronborg Ladegårdsvej og
Klostermosevej.

 Der bor ca. 4.100 personer i
dette område; heraf er ca.
850 personer under 18 år
og 925 over 65 år.

De unge skal være med

af deres kvarter, siger Katrine
Vendelbo Dencker, formand for
Tryghedsudvalget og medlem
af Kultur- og turismeudvalget.

Penge afsat
Helsingør Kommune vil bruge
720.000 kr. fra de statslige særtilskudsmidler til analyse, borgerinddragelse og aktiviteter i
Nordvestkvarteret.
Formålet med første del af
indsatsen er, at kommunen

gennem borgerdialog og involvering vil kortlægge borgernes
drømme for området. Her kan
nye aktiviteter, borgergrupper,
foreninger mv. se dagens lys. I
anden del af indsatsen vil der
være fokus på, om drømmene
om områdets byrum – grønne
områder, veje, pladser osv. –
kan realiseres. Her kan der
blive brug for at søge om midler
til byfornyelse og nye anlæg.
- Nordvest-området rummer

så meget potentiale og muligheder. Jeg har selv boet i området,
og der er rigtig mange frivillige
kræfter og engagement. Vi vil
med indsatsen skabe mere liv
og fælleskab i området, og her
kan kulturen være en stærk
drivkraft. Som for eksempel
når Passagefestivalen besøger
Vapnagård. Kulturen kan nemlig være med til at skabe stolthed, identitet, og derudover
har kulturen også godt at blive

 Området består af seks
almene boligafdelinger og
ﬂere villakvarterer med
mange mindre boliger fra
1950’erne og 60’erne.

 I områdets seks almene
boligafdelinger – 1.400
husstande – er andelen
af børn/unge og ældre
gennemsnitligt for hele
kommunen. Der er markant ﬂere enlige forsørgere
i de almene boliger i Nordvest end gennemsnitligt i
Helsingør Kommune.

har lykkes med at samle unge
og gamle, men også tilgodese
de forskellige aldersgruppers
behov. Så der kan vi ﬁnde rigtig meget inspiration, siger
Michael Mathiesen, der er
konservativt byrådsmedlem
og næstformand i Kultur- og
Turismeudvalget.

Kronborgstafetten gav depechen videre til erhvervslivet
For fjerde år i træk
samler den kommunale
Kronborgstafetten borgere
og virksomheder til en stor
løbefest, og i år satser Helsingør Kommune på endnu
større tilslutning
fra erhvervslivet.
STAFET: De første 100 løbere er
i hus til årets Kronborgstafet
torsdag den 1. juni. De foregående år har Kronborgstafetten oplevet et stigende
deltagerantal til løbefesten,
der sætter fokus på fællesskab, velfærd og sundhed.
I 2016 var 55 virksomheder
tilmeldt stafetten - i år er målsætningen en tilslutning på 70
virksomheder fra Helsingør
kommune.
- Det er vigtigt for Helsingør Kommune, at vi møder
erhvervslivet og kommunens

Løbere
kan tiltrække lokal arbejdskraft til virksomheden, siger
Jesper Luja Thomsen, der er
administrerende direktør for
Trelleborg A/S.

Ny stor virksomhed
melder sin ankomst
Én af kommunens større
virksomheder, Servicefirmaet Renell A/S, er nye
sponsorer og deltager for
første gang deltagere i årets
Kronborgstafet.
- Flere af vores kunder og
virksomheder i en anden og
mere uformel sammenhæng.
Kronborgstafetten er en oplagt
mulighed for det. Her er fællesskabet udgangspunktet og
nye relationer og netværk kan
opstå, fortæller kommunaldirektør i Helsingør Kommune

Fakta
 Stævneplads: Kulturhavnen Kronborg, Allegade 2,
3000 Helsingør

 Start/Mål: Pladsen foran Kulturværftet og
M/S Museet for Søfart

 Distance: En omgang er 2 km. uanset rute
 Hold-info: Maks 4 deltagere pr. hold
 Tilmeldingsfrist: 25. maj 2017
 Man kan tilmelde sig og ﬁnd info på kronborgstafetten.dk

samarbejdspartnere har fortalt
mig om, at Kronborgstafetten
var et hyggeligt arrangement
for en virksomhed og dens
medarbejdere. I år er det første gang, vi skal være med, og
vi glæder os. Da vi også ﬁk
muligheden for at støtte op om
dette års arrangement med
et sponsorrat, var det et klart
’ja’. Stafetten er samtidig en
kærkommen lejlighed for at
samle medarbejdere på tværs
af afdelinger i et socialt og
aktivt samarbejde – og det er
altid positivt indspark, fortæller administrerende direktør

for Renell, Simon Elleskov.
Renell og Trelleborgs medarbejdere samt Helsingørs borgere, foreninger, virksomheder
og institutioner vil være klar
til at løbe stafetløb fra stævnepladsen ved Kulturhavnen
Kronborg.
Deltagerne skal bringe depechen fra startområdet foran
Kulturværftet rundt om Kronborg eller mod Nordhavnen,
omkring Øresundsakvariet og
den nye promenade. Efterfølgende danner Værftshallerne
14 og 17 rammerne om fælles
spisning og hygge.

Stine Johansen i en pressemeddelelse.

Skaber værdi
Ifølge den administrerende
direktør for Trelleborg A/S,
Jesper Luja Thomsen, giver
deltagelsen og sponsoratet i
Kronborgstafetten en værdi
blandt medarbejderne.
- Vi har været sponsorer for
Kronborgstafetten de sidste to
år og havde sidste år 15 deltagene hold fra Trelleborg. Vi
vender tilbage til Kronborgstafetten år efter år, fordi det er
et lokalt samlingspunkt, som
giver plads til sjov og hygge.
Det giver også stor intern
værdi, når vi viser ﬂaget til
et lokalt arrangement . Vi
føler en forpligtelse som markant virksomhed i Helsingør
til at støtte initiativer som
Kronborgstafetten, der også

Kronborgstafetten er arrangeret i et samarbejde mellem Helsingør Ski og Orienteringsklub,
wHIF Atletik, PULS 3060, DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune. Fra venstre: Jesper Luja
Thomsen, Lasse Rye Rasmussen, Steven Kennov og Simon Elleskov.

