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Statshavnen og Nordhavnen 
får en sejlende forbindelse, 
der også indeholder en foto-
safari fra søsiden rundt om 
Kronborg.

Af Kirsten Moth
Foto: Lars Johannessen

HAVNE: En havnerundfart 
i Helsingør om sommeren 
har længe stået højt på øn-
skesedlen for blandt andet 
at udnytte byens store turist-
potentiale. 

Nu ser det ud til, at vi den-
ne sommer får mulighed for 
at komme på havnerundfart 
og fotosafari omkring Kron-
borg - fra søsiden.

Helsingør kommunes 
havnechef, Jesper Schrøder, 
har fået mandat til at etab-
lere den eftertragtede hav-
nerundfart til den kommen-
de sommersæson.

60 virksomheder
- Den kommer til at gå mel-
lem Statshavnen, med Kron-
borg som mål for en fotosa-
fari, hvor man bliver sejlet 
også om på den ydre side af 
slottet og videre til Nordhav-
nen. Og den modsatte vej.  
Jeg har fået mandat til at gå 
videre med planlægningen 
af dette under forudsætning 
af, at havnerundfarten bliver 
en del af projekt Maritim Tu-
risme, som Helsingør, Hals-
næs og Gribskov Kommu-
ner samarbejder om frem til 

april 2018.
Mere end 60 virksomhe-

der fra de tre kommuner er 
nu involveret i Maritim Tu-
risme og projektet støtter ialt 
16 udviklingsprojekter, hvor 
Helsingørs nye havnerund-
fart efter al sandsynlighed 
bliver et af dem.

Alene i Helsingør er der 
fl ere nye virksomheder og 
samarbejder som følge af 
Maritim Turisme-projek-
tet. Som Helsingør Dagblad 
skrev i går, så bliver den po-
pulære Knejpefestival nu en 
del af den maritime satsning 
og bliver endnu større.

Premiere på havne-rundfart til sommer

Turiststrømmen vokser konstant i Helsingør som her på Nordhavnen i Helsingør. En ny havnerundfart kommer til at forbinde havnene i Helsingør 
og Kronborg.

- Jeg har fået mandat til at etab-
lere en havnerundfart, siger en 
glad havnechef i Helsingør Kom-
mune, Jesper Schrøder.

TIKØB: En ambulance, der 
var på vej med en patient til 
Rigshospitalet i København, 
kom i går eftermiddags ud 
for en ulykke på Harreshøj-
vej ved Tikøb. 

Ulykken skete ved 17-ti-
den. Ambulancen var på vej 
ud ad Harreshøjvej i retning 
mod Hornbækvej, da den af 
uoplyste årsager kolliderede 
med en mindre personbil.

Resultatet var, at ambu-
lancen kørte af vejen og ind 
i en lygtepæl i rabatten. Per-
sonbilen, en ældre VW Polo, 
havnede ovre i den anden si-
de af vejen med en stor bule 
i siden.

Nordsjællands Politi hav-
de ikke fl ere detaljer om 
ulykken klar inden Helsin-
gør Dagblads deadline, men 
ifølge reddere på stedet, 
så skulle hverken patien-
ten, ambulancefolkenen el-
ler personerne i Poloen væ-
re kommet noget alvorligt til 
ved sammenstødet. Patien-
ten blev kørt videre til Rigs-
hospitalet i en anden ambu-
lance.

Helsingør Dagblad følger 
op på hændelsen i lørdags-
udgaven af avisen.

berg   

Ambulance kolliderede med personbil

Ambulancen havnede i vejsiden med fronten op mod en lygtepæl, efter sammenstødet med personbilen. 
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