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BYSNAK
Nedrivningstruede sommerhuse
er ikke nået frem til byrådet
I gårsdagens udgave af Helsingør Dagblad fremgik det,
at byggesagen om to nedrivningstruede sommerhuse
på Gl. Strandvej i Tibberup skulle behandles på mandagens byrådsmøde.
Det fik flere byrådsmedlemmer til at kontakte kommunaldirektør Bjarne Pedersen, fordi de ikke kunne
finde detaljerne om sagen på dagsordenen. Og Bjarne
Pedersen understreger da også overfor Helsingør Dagblad, at sagen slet ikke er på dagsordenen ved mandagens byrådsmøde.
Den er nemlig ikke behandlet i ejendoms- og miljøudvalget endnu, og der skal den igennem først, inden
byrådsmedlemmerne får fingre i den...
Redaktionen beklager fejlen

650 helsingborgere deltog i åbningen af Helsingborgs Bryggeri den 14. maj. Det var dog kun tilladt at smage på den lette Ale-øl.

Sveriges bedste øl
brygges i Helsingborg
Birgit Andersen på Helsingør Station.
(Arkivfoto: Lars Johannessen)

Rettelse
Den 31. august havde Dagbladet en artikel om 68-årige
Birgit Andersen, der havde haft en meget ubehagelig
oplevelse på Helsingør Station.
I artiklen blev der bragt en forklaring, som kan opfattes misvisende. DSBFirst oplyser i artiklen, at personalet ofte ser en forvirret ældre dame, der befinder
sig på Helsingør Station, men som ikke skal med toget.
Citatet er med i artiklen som en del af DSBFirsts mulige forklaring på, hvorfor Birgit Andersen ikke fik den
hjælp, hun skulle bruge.
Det var ikke meningen, at det med citatet skulle
fremstå som om, at den dame er Birgit Andersen.
Redaktionen beklager eventuelle misforståelser.

Betal regningen nu
– smid den ikke på
børneværelset
H
Helge
Vagn Jacobsen
w
www.helgevagn.dk

For ﬁre måneder siden åbnede Helsingborgs Bryggeri, og
det blev med en succes fra
starten. Nu vil man udvide lokalområdet til også at dække
Helsingør.
Af Tom Danielsen
t.danielsen@hdnet.dk
HELSINGBORG: Den 14. maj
blev Helsingborgs Bryggeri
indviet. Ved sankthans var
de første flasker lys stærk lagerøl ude i handelen. Og i
weekenden blev den kåret til
Sveriges bedste på Gothenburg Beer Festival i Göteborg.
Det er gået stækt frem
mod successen for det nye
bryggeri, siden 650 helsingborgere deltog i prøvesmagningen ved åbningen for blot
fire måneder siden.
- Det har været helt fantastisk, siger Hans Nelson,
bestyrelsesformand for det
nærmeste brygsted for en
lokal øl, efter Wiibroe forlængst er ophørt med at blive
brygget i Helsingør.
Og Helsingborgs Bryggeri
vil meget gerne udvide sit lokale dækningsområde til også at omfatte Helsingør.

Søger butik i Helsingør
- Vi vil rigtig gerne finde en
butik i Helsingør, hvor vi kan
sælge vores øl, afslører Nelson overfor Helsingør Dagblad.

- Da vi forberedte etableringen af bryggeriet, besøgte vi det lille håndværkbryggeri i Klarerergårdens gård,
der nu er lukket. Vi fik faktisk
de tre sidste af deres øl med
hjem, og vi ville meget gerne
have haft fat i en af Wiibroes
gamle brygmestre.
Det lykkedes ikke. Det
er for længe siden, der blev
brygget lokalt øl i Helsingør.
Men det bliver der altså
nu igen i Helsingborg - Sveriges bedste.
Og én, der kunne være interesseret i at sælge den, er
Poul-Erik Sigura fra Helsingør Vinkompagni i Strandgade, der i forvejen forhandler
whisky, gin, vodka og snapsprodukter fra det nærliggende destilleri på Hven.
- Jeg tager meget gerne en
sludder med Helsingborgs
Bryggeri for at se, om det er
noget, vi kan finde ud af.

På Systemet og
byen pubber
Ind til videre må helsingoranerne en tur over Sundet
for at få fat i Helsingborg-øllet i de tre varianter den lyse
Lager, Amber Ale og letøllen
Ale 2,8%.
- Vi får det solgt på Systembolag-butikkerne her i
byen, og det bliver revet væk,
men lager-øllen er en hyldevare, vi forsøger hele tiden at
have fyldt op. Amber Ale må
indtil videre bestilles i forvejen.
- Men vil man smage vo-

res øl, som kan man få den
på flere pubber og restauranter, siger Hans Nelson.
Og snart bliver der formentlig også serveret Helsingborgs Lager på Scandlines-færgerne.
- De har besøgt os og vist
interesse, så vi forhandler
med dem.

Udvider til det dobbelte
- I første omgang er det meningen, at den skal kunne
købes i restauranterne om
bord, og så må vi se, om den
senere kan komme til salg

inde i kioskerne.
Helsingborgs
Bryggeri
fremstiller 4.000 liter øl hver
anden uge, og det tappes på
33 centiliter-flasker - det bliver til 12.000 flasker.
- Om fire måneder øger vi
produktionen til mere end
det dobbelte.
- Så får vi opsat yderligere
fire lager- og gærtanke, fortæller Hans Nelson.
Og så skulle bryggeriet
være i stand til at udvide sit
lokalområde til også at omfatte Helsingør.

Helsingborgs Lager - valgt til Sverige bedste, da 550 ølsorter blev prøvesmagt af et ekspertpanel på weekendens øl-messe i Göteborg.

