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Jeg håber, at den nye digitale løsning vil få endnu flere til at kaste sig
ud i nye bygge- og miljøprojekter.
Johannes Hecht-Nielsen (V)

Så du
påkørslen på
motorvejen?
HELSINGØR: Hanne Bødker fra Helsingør blev
mandag ved 17.30-tiden
påkørt bagfra i sin bil,
mens hun kørte i nordlig retning ad Helsingørmotorvejen, 300 meter fra
Isterød.
Det var en lille hvid bil,
der pludselig ramte hendes lyseblå Skoda Fabia,
og da den hvide bil senere
holdt ind på rastepladsen
ved Isterød, gjorde Bødker det samme.
Efter at have set hvordan den anden bils forparti var blevet bulet efter påkørslen, henvendte
hun sig til den ældre
mandlige fører af bilen og
bebrejdede ham påkørslen.

Ikke meget for at tilstå
Han ville ikke umiddelbart erkende sagen, men

Hele landet får digitale
miljø- og byggesager

hæveede blot at han havde kørt skadesfrit i mere
end 60 år. Hans kone, som
sad på det forreste pasagersæde, havde sovet under kørslen, fortalte hun.
Hanne Bødker sikrede sig førerens navn og
adresse og bilens registreringsnummer og håber nu, at erstatningssagen vil gå glat igennem
forsikringssystemet.
Men eftersom manden
i den anden bil ikke umiddelbart gik til bekendelse
vil hun for alle tilfældes
skyld gerne høre fra vidner, der kan have set bilen
køre ind i hendes.
De kan i givet fald rette henvendelse til Hanne Bødker, Niels Juels Vej
6 i Helsingør. Hendes telefonnummeret er 21
820238.
berg

Dag 2-trailer på Rosendalsvej i Borsholm. (Foto: Lars Johannessen)

Dag 2
Traileren på Rosendalsvej står der stadig. men der
skulle være tegn i sol og måne på, at den snart bliver
fjernet af rette ejermand. Vi får se - indtil videre er vi
på Dag 2.

Syng julen ind på den
internationale måde
På søndag den 30. november er der jul overalt, også på
Den Internationale Højskole i Helsingør, og det inviteres alle interesserede til at deltage i.
- Julen er ofte noget, der bringer fællesskab og ægte
dansk hygge til bordet. Det drager vi fordel af på Den
Internationale Højskole, hvor vi indvier vores udenlandske studerende i den danske traditionelle julehygge den 30. november fra klokken 19.30 til cirka 21.30,
skriver skolen i sin invitation.
Aftenen vil byde på fællessang med forsanger.
- Forstander Søren Launbjerg synger og spiller for
til de klassiske julesange, oplyser skolen.
Desuden optræder skolens kor og Claus Staal, der
er lærer på højskolen, fortæller juleeventyr, mens der
bliver solgt gløgg og juleknas.
Arrangementet er gratis.

Fra på mandag bliver det
både lettere og smartere at
søge om tilladelse til byggeog miljøprojekter.
HELSINGØR: Fra på mandag
den 1. december går alle landets kommuner over til digital selvbetjening i alle miljøog byggesager.
»Byg og Miljø« hedder den
nye funktion, som skal spare
borgere og virksomheder tid
og give et bedre overblik over
ansøgningsprocessen.
Byg og Miljø giver både
borgere og virksomheder et
bedre overblik over den dokumentation, de skal udfylde. Man logger på med
NemID og får sin egen projektmappe, der er tilpasset
netop den type projekt, man
søger om tilladelse til.
Mangler der oplysninger, bliver man helt fra starten gjort opmærksom på det,
og man får en løbende status på sin ansøgning, så man
kan disponere materialer og
håndværkere efter det.

Alt på ét sted
Byg og Miljø rummer hele bygningsreglementet og
et avanceret kort og trækker
på offentlige data, der ofte er
meget nyttige at kende, før
man beslutter sig for at ansøge om tilladelse til et byggeeller miljøprojekt.
- Det er vigtigt, at vi konstant udvikler vores byer og
samtidig bliver bedre til passe på vores miljø. Jeg håber
derfor, at den nye digitale
løsning vil få endnu flere til
at kaste sig ud i nye bygge- og
miljøprojekter, siger Johannes Hecht-Nielsen, formand
for Teknik, Miljø- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse fra Helsingør Kommune.

Både private og virksomheder kan få bedre styr på byggesagen med ny natportal. (Foto: Lars Johannessen)

Sådan gør du
Borger: www.bygogmiljoe.dk
Erhverv: www.onestop.
helsingor.dk

Miljøprojekter, der skal
søges tilladelse til, kan for
eksempel være jordvar-

meanlæg eller anmeldelse
af olietanke og affald. Den
slags kunne tidligere være en
ret omfattende proces.

Let at finde
Som borger kan man springe kommunens hjemmeside
over og gå direkte til www.
bygogmiljoe.dk. Der finder
man også en vejledning i,
hvordan man skal gøre.

One Stop Erhvervsservice
er stadig virksomhedernes
indgang til kommunen, når
det handler om vejledning
og rådgivning om tilladelser
og godkendelser, køb af erhvervsgrunde og etablering
eller udvidelse af virksomheder med mere.
P.

Multikulturel festival
flytter til næste år
Multikulturelt Forum flytter den årlige festival fra
Egevænget til Von Scholtens
Ravelin. Det sker den sidste
lørdag i maj næste år.
HELSINGØR: Efter 16 år i Helsingørs udkant er det nu tid
til at prøve noget nyt og mere
centralt.
Sådan lyder det fra Multikulturelt Forum, som næste
år rykker den årlige kulturfestival til ravelinen ved Kulturværftet.
- Nu har vores festival
vokset sig så stor, at vi må

flytte ned til Helsingørs nye
storstue, forklarer Lisbeth
Bono, festivalens leder gennem mange år, i en meddelelse.
Forklaringen er, at pladsen mellem Sthens kirke og
det tyrkiske kulturhus er blevet for lille, oplyser Multikulturelt Forum.

1500 besøgende sidste år
Det betyder, at når der den
sidste lørdag i maj næste år
igen vil blive serveret eksotisk mad fra mange lande og
blive spillet og danset til mu-

sik fra hele verden ved den
årlige kulturfestival i Helsingør - så vil teltene og de forskellige nationaliteter være
at finde på Von Scholtens Ravelin mellem Kronborg Slot
og Kulturværftet.
- I år havde festivalen cirka 1500 besøgende, også fra
vores naboer på den andre
siden af sundet. Med kun en
kort spadseretur fra centrum
håber festivalledelsen på
endnu flere næste år, fremgår det af meddelelsen.
Kulturfestivalen er en begivenhed for hele det nord-

sjællandske foreningsliv, og
med 134 forskellige nationaliteter i området tegner det til
at blive en livlig lørdag.
- Vi håber, vejrguderne
også er med os næste år, siger
Lisbeth Bono og lover mad
og underholdning for folk i
alle aldre. Festivalledelsen
håber samtidig, at samtlige
aktuelle foreninger i Nordsjælland vil kende deres besøgelsestid og være med at
vise, hvad de kan byde på.
gun

