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HELSINGØR: Det har undret fl ere, at Sdr. 
Strandvej fra renseanlægget frem til 
rundkørslen ved Stubbedamsvej i et styk-
ke tid har været afspærret, når der tilsyne-
ladende ikke arbejdes på vejstrækningen.

Afspærringen skyldes da heller ikke 
vejarbejde, men vandarbejde. Nærmere 

betegnet Scandlines' arbejde med at læg-
ge sten ud til kystsikringen syd for Sdr. 
Mole.

I den forbindelse er det nødvendigt at 
spærre vejstrækningen af, så de lastbiler 
der skal til og fra kystområdet, kan kom-
me til.   berg

Molearbejde giver vejspærring
Arbejdet i Øresund betyder vejafspærring. (Foto: Torben Sørensen)

Seje spejdere blev kåret

Årets barske løb Dinizuli for spejdere fra 12-16 år blev i lørdags afholdt i  Ålsgårde. Løbet startede og slutte-
de på Hellebækskolen. Årets vinder blev for fjerde år i træk holdet »Zimba Twiga« fra Hammermølle Gruppe 
i Ålsgårde . Det bestord af Jesper Colsted Petersen, Laura Colsted Petersen, Clara Bernard og Johan Hjort 
Porsbøl. Sidstnævnte er til daglig spejder i 1. Helsingør gruppe.

Slagtermester Lars Wold-
from peger på gården bag 
Industriforeningens gård og 
efterlyser en private investor, 
der vil være med til at løfte 
ideen.

HELSINGØR: Det er ikke nok 
at tilbyde parkering i udkan-
ten af city. Nogle kan ikke gå 
så langt med deres varer og 
vil gerne betale for at holde 
lige midt i det hele. Vi skal 
bare fi nde nogen, der kan 
og vil gå ind i projektet med 
nogle penge - og så skal By-
rådet gribe ideen.

Det er slagtermester Lars 
Woldfrom fra Baagø i Bjerge-
gade, der gennem Helsingør 
Dagblad lancerer et helt nyt 
forslag, der skal bidrage til at 
løse op for parkeringsproble-
merne i city: gården bag går-
den i Industrifondens ejen-
domskompleks på Stengade 
51.

Indkørsel fra Olaigade
Normalt er der en gitterport 
mellem de to gårde, så de 
færreste har været inde i det 
store, åbne gårdrum, der kan 
få direkte passage til både 
Stjernegade og Bjergegade. 

Indkørslen skal ifølge 
Lars Woldfrom ske fra Sct. 
Olaigade, hvor det vil være 
nødvendigt at ofre nr. 22. Der 

lå i sin tid en hestestald, som 
i 1935 blev indrettet som by-
ens naverhule og fungerede 
som sådan til 1944. De sidste 
mange år har der været bolig 
og restaurant - senest Il Sici-
liano, som nu er lukket.

- Men kom og se, siger 
han. Flere af de tilstødende 
bygninger vender tomme 
gavle ud imod gården, og de 
fl este af de meget få vinduer 
tilhører Industrifonden eller 
bruges til andre erhvervsfor-
mål. Der er ingen små hyg-
gekroge som i andre gårde i 
byen, og kun nogle få parke-
rede biler. 

Det må ikke blive for dyrt
Lars Woldfrom har foreløbig 
luftet sin idé for Industrifon-
dens ledelse og håber, at fl ere 

vil stå sammen om at arbej-
de med de konkrete mulig-
heder. Han forestiller sig 
parkering i to eller tre etager 
og måske lejligheder på top-
pen.

- Og så skal det ikke ikke 
være for dyrt at parkere. Må-
ske gratis den første halve 
time og derpå 10 kroner i ti-
men. Vi skal ikke fl å dem, der 
bare skal ned og hente et el-
ler andet, understreger han.

Én stor forening
- Denneher by trænger til 
en ordentlig opsang, for vi 

mangler visioner, siger han. 
Efter Woldfroms mening vil 
det være en god start, at Ci-
tyforeningen og Industrifor-
eningen slår sig sammen for 
at blive stærkere. 

- Kommunen fortjener ros 
for sin satsning på Kultur-
værftet, men Axeltorv har de 
fuldstændig ødelagt. Det var 
byens helt store trækplaster, 
da jeg kom til for 34 år siden, 
og der var også bænke i ga-
derne, hvor man kunne slå 
sig ned og hygge sig.

- Men det er altså ikke 
kommunen, der skal skaff e 
kunder til vores butikker - 
det skal vi selv, med pæne og 
attraktive butikker, der yder 
god service, erklærer Lars 
Woldfrom. 

- Hvis vi alle sammen gør 
vores bedste, er det mar-
kedskræfterne, der styrer, 
hvem der overlever. I start-
80'erne stod svenskerne i kø 
langt hen ad gaden hos os. 
Det gav omsætning i en lang 
periode, men da jeg købte 
forretningen, sadlede jeg om 
for også at få de danske kun-
der ind. Man kan gøre meget 
selv.

Arkaden gik i vasken
For år tilbage var et forslag 
langt fremme om at indrette 
en overdækket butiksarka-
de gennem de to gårdrum på 
Stengade 51. Entreprenør-
fi rmaet NCC var med, at der 
var almindelig begejstring 
for udsigten til at få en ny og 
anderledes byfornyelse på 
stedet. 

Men i 11. time fi k investo-
rerne kolde fødder, og pro-
jektet blev aldrig til noget.

»Her er der også plads til et P-hus«

Den inderste går i Industriens Hus strækker sig helt fra husene mod Bjergade til dem mod Stjernegade. 

Der er mange »bagsider« i det 
store gårdrum.

- Det er ikke kommunen, der 
skal skaffe kunder til butikkerne. 
Det skal vi selv. Men vi mangler 
en fælles vision for udviklingen, 
siger Lars Woldfrom.
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