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- mere end 60 år i dækbranchen!
Ole Rømersvej 8 · 3000 Helsingør

Tlf. 49 22 02 06
Afdelinger i Farum og Slangerup

Man-tors 7.30-17.00. Fre 7.30 - 16.00. Lør 8.00-12.00

NORDSJÆLLANDS STØRSTE LAGER AF DÆK & FÆLGE
✸  Ekspertrådgivning om dæk,  

dækstøj og brændstof-økonomi

✸  Alt i dæk & fælge

✸  Lapning af hjul i alle størrelser

✸  Dækhotel  

- Vi skifter og opbevarer dine hjul

✸  Undgå ventetid - book tid on-line

✸  Helårsdæk? - lad os rådgive dig

✸  Vi er eksperter i TPMS system 

dæktryksovervågning

BEDST I TEST

Ring og få en skarp pris til din bil

Trænger rengøringen 
til et løft?

Rafn & Woldsen A/S har leveret ren- 
gøring og andre services til det danske 
erhvervsliv siden 1970. Vi er en familieejet 
virksomhed der i dag beskæftiger 
35 mennesker. Med højt kvalificeret 
personale sikrer vi at jeres lokaler holdes 
præsentable dag efter dag.
Løvdalsvej 4 · 3000 Helsingør 
Tlf. 70 25 10 01
www.rafn-woldsen.dk

Du kan trygt vælge Rafn & Woldsen A/S som leverandør 
fordi vi har:

● 40 års erfaring med facility service
● Rengøringsassistenter med faglig stolthed
● Respekt for miljøet
●  CSR - Respekt for medarbejderne – din garanti mod 

underbetaling, illegalt eller sort arbejde.

Ring på 70 25 10 01  
og fortæl os, hvad vi kan gøre for jer.

Peter Gram Poulsen
Anlægsgartner

3000 Helsingør
Telefon 28 90 02 41

gp@mestergartneren.dk

•  Græsslåning
•  Hækklipning
•  Terasser, stier m.v.
•  Anlæg af haver
•  Hegn

Professionel hjælp
– til private og erhvervp

FINALIST ÅRETS
ANLÆGSGARTNER

LOKALT | Dit Dagblad

Tekst og foto:
Mikkel Frank, informations-
medarbejder, Boliggården

HELSINGØR: Hver den første 
søndag i måneden byder 
Fodtusserne på en guidet 
rund(gå)tur på Vapnagård. 
Sæsonens første tur var i 
søndags.

Udgangspunktet er ser-
vicecentret på Hovmarken 7, 
hvor man mødes klokken 13. 
Overfodtussen Jørgen El-
korn tager nye beboere og 
andre med på en rundtur, så 
man kan lære Helsingørs 
største boligområde bedre at 
kende.

- Ole Karlsson og jeg øser 

af vores viden om boligom-
rådet og viser nogle af de 
mange kønne steder på Vap-
nagård, siger Jørgen Elkorn.

- Vi går altid i et tempo, 
hvor vi har god tid til at snak-
ke, og bagefter tager vi en 
kop kaff e.

Det er kun en gang om må-
neden, der er guidede rund-
ture, men Fodtusserne går 
altid en tur om søndagen 
klokken 13, og her er man 
også velkommen.

Interesserede kan kontak-
te Jørgen Elkorn på 22 92 50 
05 eller elkorn@youmail.dk 
og Ole Karlsson på 26 35 14 
45 eller o.karlsson@vapnet.
dk.

Lær Vapnagård 
at kende

Ole Karlsson og Jørgen Elkorn viser vej og øser af deres 
store viden om Vapnagård. 

Tekst og foto:
Harry Lindberg
borgerjournalist

UDFLUGT: OK-klubben i 
Helsingør har været på for-
årstur til Borgsjøkloster i 
Skåne. Med start fra Egegår-
den i Espergærde, i en fl un-
kende ny bus, kørte vi en lil-
le omvej gennem Kongelun-
den og Amager Fælled og 
stoppede i Dragør, hvor vi fi k 
kaff e og hjembagt kage. 

Turen gik videre over  Øre-

sundsbroen til Bosjøkloster 
på en halvø midt i Skåne. Her 
fi k vi en dejlig middag og 
mødte 3. generation på slot-
tet, greve Th ord Bonde, som 
har været forvalter og ejer si-
den 1969. 

Bonde har boet nogle år i 
Danmark og talte godt 
dansk, så vi fi k meget ud af 
rundvisningen på klosteret 
og i kirken. I parken så vi 
blandt andet et over tusind 
år gammelt egetræ, som 
havde set sin bedste tid. 

På klosterbesøg i Skåne
Start på rundvisningen. Manden med den grønne kasket er greven.

Kirken har en spændende altertavle.

Fyraftensmøde i Socialdemokratiet
HELSINGØR: Mandag 14. maj kl. 16.30 holder Socialde-
mokratiet fyraftensmøde, hvor regeringens forslag til 
ghettoplan er til debat. Planen indebærer, at Landsbyg-
gefonden, der er lejernes penge, beskæres og at renove-
ring i lejerboliger ikke kan gennemføres. Henrik Møller 
vil have en snak med borgerne i Helsingør om planen 
og konsekvenser for lejerne. Mødet holdes i Kulturhus 
Syd, Hovmarken 7 på Vapnagård. Alle er velkomne.


