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Tricktyveri fra
93-årig kvinde
Tricktyveri hos 93årig kvinde sagde
de kom fra hjemmeplejen.
HELSINGØR: Den 93-åige
kvinde i lejligheden på Mads
Holms Vej ventede besøg fra
hjemmeplejen søndag over
middag, og måske derfor lod
hun sig narre klokken 13.55,
da det bankede på døren.
Ind kom en kvinde på 25-30
år, der talte livligt og sagde,
at hun var fra hjemmeplejen.
Hun ﬁk presset den 93-årige

På trods af skiltene glemmer mange at sætte p-skiven.

Foto: Morten Overgaard

- Hvad for et skilt?
Vi kender det alle
sammen. Man kommer ud efter en hyggelig dag i det fri,
og så ligger der en
parkeringsafgift i
forruden. På grusparkeringspladsen
foran Kronborg Slot
er der fire timers
parkering, men
mange overser skiltene og glemmer at
sætte p-skiven.
HELSINGØR: - Jeg tror faktisk, man må holde her i rimelig lang tid. En to-tre timer måske?
Allan Rasmussen er ikke
alene om at være forvirret,
når det kommer til, hvor
lang tid man må holde på
grusparkeringspladsenen
foran Kronborg slot. Det rigtige svar er ﬁ re timer, men
mange overser skiltene, og
ender derfor med at stå og

rive sig i håret over en parkeringsafgift.
Faktisk blev der sidste
år uddelt hele 515 bøder på
grusparkeringspladsen, og
det sker på trods af, at der
faktisk er skiltet med ﬁ re timers parkering.
- Jeg så godt, at der var et
skilt, men jeg nåede ikke
lige at læse det, siger Allan
Rasmussen og fortsætter:
- Jeg kommer her jo engang imellem, så jeg er jo
vandt til bare at parkere.
GUD, det minder mig da om,
at jeg skal huske at sætte pskiven, siger han og får drejet plasticpilen over på klokken halv 12.
I vinterhalvåret er der
ubegrænset parkering på
pladsen, mens man i perioden 1. april til 1 oktober max.
må holde der i ﬁre timer. Det
kan måske være en af grundene til forvirringen, men
Leif Sørensen, der er leder
af Parkeringsservice mener,
at man har gjort meget for at
gøre opmærksom på, at folk
skal huske p-skiven.
- Vi har sat sklite op med

»ﬁ re timers parkering« ved
indkørslerne til pladsen,
og derudover har vi også
sat ﬁ re skilte, der måler 70
centimeter gange en meter,
hvor der står at man skal
huske at sætte skiven, endda på ﬁ re forskellige sprog.
Vi har faktisk gjort mere,
end vi gør de ﬂeste steder,
men det er jo også fair nok,
når nu det er et sted, hvor
der kommer mange turister,
siger han.
Louise Rue Moos, der er
slotsforvalter i Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme,
forsikrer om, at man ikke er
ude på at ramme almindelige besøgende.
- Vi ønsker jo, at det skal
være en p-plads, men samtidig skal den jo ligge i stil
med det historiske i Kronborg Slot, og derfor ønsker
vi heller ikke at plastre den
til med kæmpe skilte, siger
hun.

Forvirrede turister
En anden problematik, som
Louise Rue Moos peger på,

Ny formand
for de radikale
Niels Frederiksen
afløser Lotte Lund.

er, at turister ikke er vandt
til p-skivesytemet og derfor
ikke har en p-skive.
- Vi har forsøgt os med at
sælge p-skiver, men når
først turisterne har forladt
deres biler, er de ﬂøjtende
ligeglade med parkering,
så vi solgte ikke ret mange,
siger hun.
- En anden mulighed, som
vi har haft oppe og vende, er
at man kunne lave pladsen
om til en betalingsparkeringszone.
Det er noget vi kigger på,
men indtil videre stoler vi på
at parkeringsservice håndterer parkeringen, som de
kan og skal, siger hun.
Louise Rue Moos har ikke
hørt fra nogen, at der skulle
være et problem med synligheden af skiltene, men hun
forsikrer om, at Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme vil tage det til efterretning og sørge for, at det
bliver så nemt som muligt at
gennemskue reglerne.

ind i lejlighedens stue, men
da den ældre dame pludselig
så en anden person komme
ud fra soveværelset, råbte
hun og sagde, at hun ville
ringe til politiet.
Imidlertid var skaden sket
– et skab i soveværelset var
blevet brudt op, og der var
stjålet en perlehalskæde
med hvide perler og en guldarmring fra et sengemøbel.
Tricktyven beskrives som
kvinde, kraftig af bygning
og iklædt lys trøje, udenlandsk af udseende.
slot

HELSINGØR: Niels Frederiksen, Hellebæk, er ny formand for Radikale Venstre
i Helsingør. Han efterfølger
Lotte Lund, der efter ﬁ re år
på posten af personlige årsager valgte at gå af. Hun fortsætter som menigt medlem
af bestyrelsen.
På den nyligt afholdte
generalforsamling kunne
Lotte Lund se tilbage på et
år med mange partimæssige
højdepunkter, som betød, at
både medlems- og vælgertal
toppede. Medlemstallet nåede et foreløbigt højdepunkt
lokalt, da den tidligere regering fremsatte forslaget
om point-systemer for udenlandske ægtefæller. Partiet
har i dag 97 medlemmer i
Helsingør og ﬂere end 9000

på landsplan.
Meningsmålingerne begyndte at stige, da Radikale
Venstre i foråret 2011 indgik
forlig med VKO om reform
af efterlønnen. Partiets opgør med blokpolitikken blev
godt modtaget af vælgerne,
og partiet ﬁk 9,5 procent af
stemmerne på landsplan og
gik fra 8 til 17 mandater i Folketinget. I Helsingør stemte
11 procent af vælgerne på
Radikale Venstre.
Partiet holder i øvrigt
Grundlovsmøde tirsdag den
5. juni kl. 12-14 i Edens Have
ved Shelterpladsen på Skindersøvej. Årets taler er Kirke- og Ligestillingsminister
Manu Sareen. Deltagelse
er gratis. Alle er velkomne.
Medbring selv madpakke,
drikkevarer, stole/siddeunderlag, opfordrer den nyvalgte formand..
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Klimacyklister på torvet
Der var høj musik og kage
til alle på Axeltorv, da sidste etape af »Tour de Future« blev skudt i gang tidlig i
går eftermiddag. Løbet bliver kørt for at sætte fokus
på Danmarks indsats som
forekæmper for bæredygtighed forud for Rio+20topmødet i slutningen af
juni måned.

HELSINGØR: Elever fra både Krogerup
Højskole og Helsingør gymnasium
mødte mandag op, for at være med til
den sidste af de lange etaper i cykel-demonstrationen »Tour de Future,« der
blev kørt fra Helsingør til København.
Starten gik til tonerne fra det mobile
cykel-diskotek, Kulturkaravanen, og
de fremmødte satte afsted gennem den
store afgangsportal, der var sat op på
Axeltorv i dagens anledning. Cykelturen er arrangeret af Mellemfolkeligt
Samvirke og har bæredygtighed som
tema.

- Vi synes, at bæredygtighed skal på
dagsordenen, og det at cykle er en sjov
måde at gøre det på, siger eventkoordinator på projektet, Christian Thomsen.
Løbet, der startede i Skagen, kulminerer på onsdag, hvor der er arrangeret en demonstrations-parade rundt i
København.

overgaard

ESPERGÆRDE MALEGRUPPE har i dag, tirsdag, fernisering på en udstilling i forhallen og salen på Espergærde
Bibliotek. Gruppen har eksisteret i 42 år, og de 21 medlemmer maler på Egegården. Udstillingen omfatter 86 meget
varierede billeder fra naturalisme til det mere abstrakte.
Billederne har alle temaet »Huse eller dele af huse«. Der er
fernisering på udstillingen i dag klokken 16, og det er Søren
Larsen, der står for åbningen. Malegruppens udstilling kan
ses i bibliotekets åbningstid frem til den 25. maj.

