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Spørgsmål:
På det nyligt afholdte budgetseminar fik vi deltagere en overfladisk orientering vedr. et forslag til
placering af et sundhedshus i Helsingør.
Jeg skal derfor bede om en nøjagtig og omfattende beskrivelse af de to placeringssteder, der tilsyneladende er udpeget som mulige. Beskrivelsen bedes blandt andet omfatte hvor mange m2 der forventes taget i brug? Er der handikapadgang? Hvad begrunder valget af disse bygninger i modsætning til det nuværende hospitals beliggenhed? Hvornår kan de evt. tages i brug? Skal der omplaceres nuværende ”beboere”? Hvad vil et midlertidigt lejemål koste (hvis stedet ikke påtænkes at være
mere permanent, men midlertidigt)? Hvad vil der på de to steder blive tale om af ibrugtagningsomkostninger, herunder ombygninger og inventarudgifter mv.?
Svar:
På budgetseminaret den 7. august 2012 omdeltes notat af 6. august 2012, hvor der er redegjort for
de foreliggende oplysninger om mulighederne for placering af sundhedshus i Helsingør. Der udestår
afklaring af en række detaljer om den konkrete løsningsmulighed samt tidshorisont og økonomi
vedrørende eventuelle overgangsløsninger.
Den ene af de to alternative placeringer er ved Poppelgården, som er Helsingør Kommunes genoptræningscenter i nærheden af Snekkersten Station. Den anden er i Murergade i centrum af Helsingør.
Med hensyn til hvor mange m2 der forventes taget i brug, er det den foreløbige vurdering, at der til
de hospitalstilknyttede funktioner samt lægevagt er behov for et areal på 500 - 600 m2. Dertil kommer evt. arealbehov til almen praksis og evt. andre praksisydere. Et sundhedshus skulle derfor også
gerne kunne udvides, efterhånden som flere funktioner måtte flytte ind.
For begge placeringer vil der være handikapadgang.
De to alternative placeringer har gode trafikale forbindelser, og begge vil være mere hensigtsmæssige for et sundhedshus end en placering på Esrumvej i det nuværende hospitalskompleks, der planlægges solgt.

Det præcise ibrugtagningstidspunkt afhænger af den valgte løsning, idet der udestår afklaring herom. For begge løsninger er på det foreliggende grundlag forventningen, at der vil kunne ske ibrugtagning i løbet af foråret 2012.
Øvrige spørgsmål vil kunne besvares når der er større klarhed om den konkrete løsningsmulighed
ved Poppelgården. Med hensyn til løsningsmuligheden ved Murergade er arealet i dag ubenyttet, og
der er ingen beboere. Huslejebetalingen vil være ca. 0,7 mio. kr. årligt. Det forudsættes, at udlejer
foretager de nødvendige indretningsudgifter, og at inventar kan genanvendes ved flytning fra funktionerne i det nuværende hospitalskompleks på Esrumvej.
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