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ESPERGÆRDE: På Dortevej i 
Espergærde har beboerne i 
syv rækkehuse fået installe-
reret Næralarm som gør, at 
de bliver alarmeret hvis der 
er indbrud eller opstår en 
nødsituation i et af de øvrige 
tilsluttede hjem på vejen. 

Finn Frandsen i nummer 
19 er meget glad for den helt 
enkle måde at sikre sig mod 
indbrud og hjemmerøverier 
på.

- Det har givet os en helt 
ny tryghedsfølelse, siger 
Frandsen.  Beboerne fi k in-
stalleret alarmerne i decem-
ber sidste år, og der har ikke 
været indbrud siden da. 

Udrykning efter falsk alarm
Det kan der være mange år-
sager til, men at systemet 
virker fi k beboerne et bevis 
på for et lille stykke tid siden, 
da en af de øvrige husejere i 

netværket kom til at aktivere 
alarmen ved en fejl.

- Der gik ikke mere end 
et halvt minut før der stod 
to-tre naboer uden for dø-
ren parat til at hjælpe, men 
heldigvis var der ikke noget 
galtfortæller Finn Frandsen.

Det koster knap 3.000 kro-
ner at få Næralarmsystemet 
installeret i boligen og 79 
kroner om måneden i abon-
nement.   berg   

Trygheden breder sig
Finn Frandsen er meget glad for det nye nabonetværk han er blevet en del af på Dortevej i Espergærde. Her 
peger han på sit skilt med Næralarm, som skal skræmme tyve væk. (Foto: Torben Sørensen) 

»Næralarm« får naboerne på 
benene i hele boligkvarte-
ret, hvis der er indbrud eller 
overfald hos en af beboerne. 
Netværket spreder sig nu 
også i Helsingør. 

HELSINGØR: Onsdag af-
ten troppede beboere fra 41 
husstande i Sjølundspar-
ken i Hellebæk op i Helle-
bækskolens festsal for at hø-
re nærmere om en ny måde 
at gardere sig mod hjemme-
røverier og indbrud på.

Systemet, som er en ud-
bygget og fremfor alt digita-
liseret form for nabohjælp, 
kaldes for Næralarm og har 
siden lanceringen i 2012 
spredt sig til hundredevis af 
boligområder i hele landet. 

De tilsluttede boligejere 
melder om forbløff ende gode 
resultater af sikringen, der  

groft fortalt består af et net 
af alarmer, som sladrer om 
et igangværende indbrud, et 
eventuelt hjemmerøveri el-
ler en anden nødsituation  - 
ikke til centralen i et vagtsel-
skab eller til politiet, for den 
sags skyld, men til de andre 
hjem der er i nærområdet og 
som er sluttet til Næralarm-
netværket.  

Lynhurtig indsats
De enkelte hjem får instal-
lereret fjernbetjente bevæ-
gelsessensorer og alarm-
knapper udvalgte steder i 
boligerne. Alle kan se hvor-
fra alarmen kommer på de-
res egne displays i hjemmet, 
eller som en sms på mobilte-
lefonen, hvis de befi nder sig 
andre steder.

Ifølge ophavsmanden til 
systemet, Kim Enevoldsen,  
er ingen endnu kommet no-
get til ved at indfi nde sig på 
adresser hvor der er krimi-
nel aktivitet.  Hvis den radio-
bølgebaserede alarm går i en 

af de tilsuttede boliger tager 
naboerne aff ære og det sker 
med udgangspunkt i et sæt 
retningslinjer, der er afstuk-
ket for indsatsen mod igang-
værende kriminalitet eller 
en nødsituation i et hjem.

Inden netværkene bliver 
etableret aftaler de tilslut-
tede husstande hvordan de 
skal agere når alarmen slad-
rer om indbrud eller andre 
nødsituationer fra et hjem så 
ingen kommer til skade.

- I stedet for at vente på 
politiet eller på at en vægter 
fra et vagtselskab kommer 
ud og undersøger forholde-
ne, så kan naboerne være 
fremme på adressen  inden  
for halve minutter. Det går 
betydeligt hurtigere og der 
er ingen risiko for bøder hvis 
alarmen var falsk, siger Kim 
Enevoldsen.

Flere og fl ere digitale 
vagthunde i Helsingør
Ud over beboerne i 
Sjølundsparken, som i efter-

året har været plaget af ind-
brudt, overvejer beboerfor-
eningen i Vingen i Ålsgårde 
også at etablere næralarm i 
hjemmene. Men på Århus-
vej og fl ere andre veje  i »Jyl-
landskvarteret« i Helsingør 
og på Dortevej i Espergær-

de har adskillige husstan-
de allerede etableret et 
Næralarm-netværk.

Skilte i området og på bo-
ligerne advarer tyvene om 
beboersammenslutnin-
gen når de dukker op i om-
råder, der er koblet op på et 

Næralarmnetværk. Det har 
en præventiv eff ekt, viser er-
faringer fra Sengeløse vest 
for København, hvor antallet 
af indbrud ifølge beboerne er 
faldet med 98 procent siden 
beboerne blev digitale vagt-
hunde for hinanden.

Nyt alarmsystem 
vækker hele 
nabolaget 

Så er den gal hos Linda og Jan. 
Eksempel på en advisering i hjem-
medisplayet hos de til beboere, 
der er med i Næralarmsystemet. 
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Samarbejde mellem er-
hvervslivet i Helsingør og 
Helsingborg bliver temaet 
for Sveriges største er-
hvervsmesse ”Näringslivs-
dagarne,” der i år bliver en 
fælles begivenhed mellem 
de to byer.

HHSAMARBEJDE: En fast forbin-
delse mellem Helsingør og Helsing-
borg ligger stadig mange år ud i frem-
tiden, men til efteråret bygger dansk 
og svensk erhvervsliv bro over Øre-
sund, når de to byer går sammen om 
HH-regionens fælles erhvervsmesse, 
der samtidig er Sveriges største af sin 
slags.

I Helsingborg har man nu på 24. år 
afholdt de såkaldte ”Näringslivsda-
garne,” hvor erhvervsfolk, politikere, 
embedsmænd og uddannelsesmil-

jøet udveksler erfaringer, inspirerer 
hinanden og indbyder til samarbej-
de, og det er det arrangement, som 
Helsingør nu bliver en del af med un-
dertitlen ”Business Week 2014”

I år er samarbejdet hen over Øre-
sund blevet selve det grundlæggende 
tema for ugen, med titlen ”Faste For-
bindelser,” som finder sted den 6.-10. 
oktober.

- Der er jo kun fire kilometer vand, 
og det er ingenting, hvis vi skal til-
trække nye arbejdspladser og udvikle 
eksisterende virksomheder. Tilsam-
men udgør vi et byområde med op 
mod 200.000 indbyggere, hvilket sen-
der os op på Odense-størrelse, og det 
kan gøre det rigtig spændende for in-
vestorer og potentielle nye virksom-
heder, siger Helsingørs borgmester, 
Benedikte Kiær (K).

I slutningen af maj mødtes hun 
med bl.a. sin kollega i Helsingborg, 
ordförande Peter Danielsson (Mode-
raterne), og de to kommuner vil nu re-

vitalisere samarbejdet, der har stået 
på siden 1990’erne. I den proces kom-
mer Business Week til at spille en vig-
tig rolle.

Det lokale laboratorium
- Det er supervigtigt, at man kan få 
den der erhvervsmæssige dynamik. 
Det er et fremmed land, men det er 
utroligt tæt på, og der er masser af 
spændende legekammerater derov-
re, hvor man også kan teste sin kul-
tur af. Kan man eksportere til Sveri-
ge, kan man også gå videre til Polen, 
Italien eller Kina, og man kan lige så 
godt starte med det lokale som labo-
ratorium, siger Søren Birk Sørensen, 
erhvervskonsulent i Helsingør Kom-
mune.

Programmet på svensk side er om-
fattende, og sidste år besøgte 5.000 
mennesker de mange arrangementer 
i løbet af ugen. En af de populære ak-
tiviteter har været den såkaldte poli-
tikersafari, som i år kommer til at gi-

Erhvervslivet bygger 

LEDER: Det er ikke så forfærdelig mange år siden, at vi fra 
Helsingør våndede os, når dem i Hillerød nu igen havde fået 
et uddannelsessted til at slå sig ned i den anden slotsby. El-
ler når endnu en virksomhed eller endnu et varehus havde 
fundet vej til endnu et hastigt udlagt industriareal der i det 
midt-nordsjællandske.

Men ingen taler længere om Hillerød, når Helsingør skal 
måle sig selv i forhold til sin omverden. Byen er ved at forme 
en ny identitet som kulturby og et sted for unikke oplevel-
ser, der bliver bemærket i både ind- og udland. Nu kan vi 
sågar læse om Helsingør i New York Times.

Kultur og oplevelser er varer, der også skaber omsætning i 
en by som Helsingør. Smag og behag er som bekendt forskel-
lig, og det er næppe alle, der ser stor kunst i statuen af Han, 
ligesom det heller ikke er alle, der kunne finde på at runde 
Click-festivalens udbud af elektronisk musik.  

Men vi kan formentlig alle være enige om, at det er vig-
tigt, at folk i Helsingør tjener penge på de besøgende, der 
kommer for at nyde vor smukke by og kigge på en statue el-
ler høre noget musik.

Det er derfor vigtigt, at byens erhvervsliv og detailhandel 
også bliver omfattet af det opsving, som kulturbyen Helsin-
gør har genereret i de seneste år.

Det er en proces, der kræver knofedt og kreativitet, men 
lad det være en inspiration, at Helsingør har markeret sig 
først og fremmest ved at skabe unikke oplevelser. 

Du kan kun nyde (eller hade) synet af Han i Helsingør, 
og det er kun på Kul-
turværftet, at Clickfe-
stivalens teknologiske 
univers kan opleves i 
kulissen af et nedlagt 
skibsværft – bare for at 
nævne et par af mange 
eksempler.

Vi skal ikke måle os 
med de andre, men med 
os selv. Skabertrangen 
er stor i Helsingør i alle 
grene af erhvervslivet, så 
lad os lukke op for fan-
tasien og bane vej for de 
gode ideer.

Klaus Dalgas,  
Chefredaktør,  

Helsingør Dagblad

Helsingør skal måles på de unikke ideerBusiness Nord udgives af Helsingør Dagblad A/S. 
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Helsingør Dagblad lancerer nyt er-
hvervsmagasin, der skal sætte fo-
kus på Helsingør-området.

ERHVERVSNYHEDER: Den udgave af Business 
Nord, som du har i hænderne lige nu, er det før-
ste af en række erhvervsmagasiner, som Helsingør 
Dagblad vil udgive fremover.

Satsningen skal skabe opmærksomhed om-
kring kommunens erhvervsliv, og magasinerne vil 
udkomme hver anden måned som et tillæg til Hel-
singør Dagblad, fortæller redaktør Klaus Dalgas.

- Det er en avis, der kommer til at præsentere 
Helsingør på den bedste måde. Vi har en hel masse 
driftige erhvervsfolk, og vi vil gerne fortælle om de 
ting, som folk ikke normalt hører om, siger han.

Han understreger, at det nye magasin ikke vil 
tage erhvervsstoffet ud af Helsingør Dagblads si-
der, men tværtimod er en del af et større redaktio-
nelt fokus på området.

- Vi bliver ved med at skrive om erhvervsstof-
fet fra dag til dag i Helsingør Dagblad, hvor vi også 
ind i mellem vil lave temaer, der går mere i dybden. 
Vi vil godt sætte mere fokus på erhvervsstoffet i de 
kommende år. Både i den nye Business Nord-avis 
samt i Helsingør Dagblad og Nordsjælland, siger 
Klaus Dalgas.

Den første udgave af Business Nord fokuserer 
på Helsingørs udvikling som kultur- og turistby, 
og den oplevelsesøkonomi der i højere og højere 
grad skaber øget omsætning i lokalområdet.

Helsingør 
Dagblad øger 
sin erhvervs-
dækning med 
nyt magasin

Under Folkemødet på Bornholm i juni lavede HH-gruppen, der er et lobby-netværk mellem de to byer, deres egen faste forbindelse 
over inderhavnen i Allinge for at markere nødvendigheden af at knytte Helsingør og Helsingborg fysisk sammen.

Konventums nye direktør: 
Vi skal samarbejde i byen

Hotel Marienlyst vil sikres 
mod vinterstormene

Helsingør og Helsingborg 
vil styrke erhvervsindsats

Erhvervslivet 
skal inddrages 
mere i byens 
begivenheder

TEMA: Turist i Helsingør
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STOR SOMMERGUIDE 2014 PÅ SIDE 1847

Cykelløb i gaderne og andre events, der trækker 
mange mennesker til Helsingør, skal i højere grad 
kunne mærkes i kasseapparaterne hos både er-
hvervsliv og detailhandel. Det er baggrunden for, at 
Vækst & Viden nu afløses af Business & Event Elsi-
nore, der skal skabe samarbejde mellem butikker, 
virksomheder, kultur og turisme.
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Fokus: Oplevelsesøkonomi
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BUSINESS TÆT PÅ ERHVERVSLIVET
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Kosmetikfirmaet vokser  

med 25 procent om året

Nyt bilhus giver mere 

fokus på erhvervsbiler

Forsker står i spidsen for  

en milliardforretning

Foto: Torben Sørensen
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Huslejen 

er lavere i  

Helsingørs 

butikker

Fokus: Erhvervsejendomme

Helsingør er det billigste af de store handels-

centre i Nordsjælland at slå sig ned i, når det 

gælder butikslejemålenes kvadratmeterpri-

ser. Business Nord har taget temperaturen 

på markedet for både butikker og erhvervs-

ejendomme i hele Helsingør Kommune.
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Rengøring 

erhverv og privat

Vinduespolering

Ejendomsservice

RING 30 86 41 05

www.bruuns-rengøring.dk

STRØGBUTIK TIL LEJE

HELSINGØR

150 m2 butik beliggende tæt ved Axeltorv og internationale 

forretninger såsom B&O og Ilse Jacobsen, som har trukket 

mange besøgende til denne del af gaden.

Lejemålet er optimalt til et kædekoncept, der vil flashe sit 

brand og komme i kontakt med turister og andre besøgende.

Årlig leje kr. 228.000 + forbrug.  

Depositum 6 mdrs. Leje. Energimærke C

Kontakt os på tlf.  40 89 48 21 eller pia@kystens.dk

H. C. ØRSTEDS VEJ 6, 3000 HELSINGØR TLF. 49219101

JULEN HAR ENGLELYD 

1 æske dragee mandler,  

Merry Christmas 100 g, 

1 glas Strawberry Extra Jam 113 g,  

1 æske Favourites chokolakrids 100 g,  

1 pose saltede mandler 100 g,  

1 juleøl 50 cl,  

1 pose julestjerner 175 g, 

Pakket i flot gaveæske med ”vinduer” 

NORMANN COPENHAGEN  

Krenit salat sæt

KIK GERNE IND I VORES 

SHOWROOM OG SE DET 

STORE UDVALG

Alle priser er excl. moms  

(butikspriser dog inkl. moms)

 

SIDSTE CHANCE FOR ÅRETS 

FIRMA-JULEGAVE-INDKØB!

199,-
Vejl. butikspris kr. 299,95

Pris ved min. 10 stk.

399,-
Vejl. butikspris kr. 929,95

Pris ved min. 10 stk.

Pris ved min. 10 stk.

BusinessNord skal være 
budbringer af de gode 
budskaber fra erhvervslivet 
i hele området og fortsat 
være med til at sætte 
Helsingør-området på 
landkortet.

NÆSTE UDGAVE UDKOMMER 24. FEBRUAR 2016
ANNONCEDEADLINE: 12. FEBRUAR 

BUSINESSNORD samdistribueres med Helsingør Dagblad og udgives som 
serviceoplag til relevante erhvervs- og turistdestinationer. 

ERHVERVSAVISEN I HELSINGØR KOMMUNE

Kim Enevoldsen opfandt Næralarm efter et utrygt ophold i sit eget sommerhus for seks år siden. Her ses 
han under mødet med beboerne i Sjølunsparken i Hellebæk på Hellebækskolen onsdag aften. 

Af Niels Berg
n.berg@hdnet.dk


