
20     HelsingørDagblad    Onsdag den 25. april 2018    

LOKALT | Dit Dagblad

DagbladVil du være borgerjournalist på Helsingør Dagblad? 
Så skriv til borgerredaktør Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk 

Gode muligheder 
for omsorg af ældre 
mennesker
I dette plejehjem er der 
god mulighed for hjemlig-
hed og omsorg af ældre 
mennesker, så de kan føle 
sig trygge. Der er også men-
nesker til at tage sig af dem, 
der ikke kan selv.

Usikker trafi k for elever 
på vej til skole
Manglen på cykelstier i 
nordvestområdet gør vejen 
usikker for elever på vej til 
og fra skole. Der vil være 
færre ulykker, hvis der kom 
fl ere cykelstier.

Masser af busser gør det 
nemt at komme fra A 
til B
Det er rigtig godt, at der 
kører så mange busser i 
nordvestområdet, så folk 
nemt kan komme frem og 
tilbage uden besvær. Især 
de gamle mennesker behø-
ver ikke at gå så langt.

Lang transport til 
nærmest hospital
I tilfælde af en nødsituati-
on skal man køre rigtig 
langt for at komme til et ho-
spital. Helsingør hospital 
skulle aldrig ha’ været luk-
ket.

Dårligt miljø for beboere 
i området
Nogle af eleverne fra 
Nordvestskolen burde bli-
ver mere ansvarsbevidste 
og smide deres skrald i 
skraldespanden. Skraldet i 
området skaber et dårligt 
miljø for beboerne og ele-
verne.

Deprimerende bygninger 
får nordvestområdet til 
at se kedeligt ud
Mange bygninger i nord-
vestområdet er meget grå 
og kedelige at se på. Det er 
med til at skabe et dårligt 
billede af byen. Flere farve-
rige blokke kunne give me-
re liv til byen.

Mange muligheder for 
småbørn
Det er godt, at der er man-
ge børnehaver, så børnene 
får et godt sammenhold og 
en masse venner. Det gør 
det nemt for forældrene at 
passe deres job.

Af: Elif, 8.B, Julie, 8.A, Lara, 
7.B, Laura, 7.B, Sara, 8.B & 
Zara, 7.B

Aspekter 
ved 
hverdagen 
i Nordvest

Af: Lucas, Rayana og Emma

NORDVEST: Lucas, Rayana og Emma har været ude 
og interviewe en pædagog i børnehuset ved Abild-
vænget. Hun var rigtig fl ink at snakke med og forstå-
elig. 

- Jeg hedder Christina og er 41 år. Jeg arbejder i bør-
nehuset ved Abildvænget. Der kan godt være op- og 
nedture med børnene, men alt i alt er det nogle glade 
og søde børn, vi har her, fortæller Christina. 

Hendes drøm i fremtiden er, at der kommer fl ere 
pædagoger i børnehaven, så man kan lave fl ere akti-
viteter. Hendes bolig ligger tæt på hendes arbejds-
plads, så det er ikke noget problem at komme derhen. 
Hun har sin nærmeste familie tæt på sig. 

Hun har 4 børn på 16, 12, 7, og 4 år. Nogle gode ting 
for hende er, at hendes børn, hendes arbejde og hen-
des bolig og daglige omgivelser er tæt ved hende. Hun 
har arbejdet i børnehaven i ti og et halvt år. 

Christinas hverdag 
i børnehaven

Diana Thorning, der 
arbejder i Min Køb-
mand på Kingosvej i 
Nordvest-området, 
har en vis kærlighed 
til sin butik.

Af Mikala Mathiesen, Asta 
Nielsen og Nina Zheng

PORTRÆT: Diana Th orning, 
som er 56 år, smilende, imø-
dekommende og arbejder til 
dagligt som købmand i Min 
Købmand. Hun kan godt lide 
at være ved centrum i Hel-
singør, fordi hun synes, at 
det er spændende. Diana 
kan også rigtig godt lide at 
arbejde i Min Købmand, der 
ligger på Kingosvej. Sam-
menholdet mellem kunder-
ne og hyggesnakken er den 
bedste ting ved Nordvest-
området og er med til at gøre 
hendes job hyggeligt. 

- Min mor og far har haft 

slagterforretning, og Netto 
har noget af forretningen, så 
jeg har været her i mange år, 
fortæller hun. 

Det her mangler i 
Nordvest-området
Selvom Diana godt kan lide 
Nordvest-området, synes 
hun stadig, at der mangler 
noget. 

- Jeg synes, at der mangler 
nogle fl ere butikker. Der bli-
ver nedlagt mange butikker. 
Der bliver nedlagt nogle bu-
tikker, hvor de ældre har 
brug for, at de er her i områ-
det. Der bliver desværre ikke 
tænkt på de ældre i området, 
fortæller hun til interviewet. 

Hun lægger også mærke 
til, at stedet bliver aff olket.

"Der bliver desværre ikke tænkt på 
de ældre i området," fortæller Diana

Billede af Diana Thorning i 
Min Købmand på Kingosvej.

Fra dårligt miljø til godt miljø
Det er godt, at Nordvestskolen bliver renoveret, det vil 
skabe et bedre billede af området. Det får også skolen til at 
se nyere og pænere ud, så fl ere unge vælger at gå der.

Gode handlemuligheder så alle har råd til at købe ind
Det er godt, at der er muligheder for at handle i nordvest-
området. Så beboere, der har problemer med at gå, ikke 
skal så langt, når de skal købe ind. Gode handlemuligheder 
gør også, at folk vil fl ytte hertil. Det giver også mere liv til 
området


