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Skov og park

Transport

Telt og shelter-
plads

Genbrugsstation/
affaldsø

Legeplads

Naturområder/
udkigsposter

Cykelsti

GoGreen-
virksomheder 

Hundestrand

Elladestander

Tøjcontainer

Strand

30 km kyst og 
masser af strand

Naturlige sandstrande, høje 
klitter og en mangfoldighed af 

dyr og planter er et kendetegn for 
Helsingør Kommune. Træk vejret 

dybt, duft til blomsterne og 
nyd livet på en af de mange 
badestrande langs kysten.

Tun i sigte 

Den blåfinnede tun er de 
senere år vendt tilbage til 

Øresund. På deres jagt efter 
makreller kan tunene skyde 

deres flere hundrede kilo 
tunge kroppe højt op over 

vandet. 

200 m

N

S

ØV

Rørtang Kilen

Følg stierne i det åbne 
landskab langs Egebækken 

og oplev det fredede område 
ved Flynderupgårdmuseet. Gå på 

opdagelse ved de små lavvandede 
søer, der er etableret for at 

fremme fuglelivet.

VI

C4

Livet i naturen

Sommerfugle, bier og 
insekter elsker blomster og 

hader insekt- og ukrudtsmidler. 
Derfor er en sprøjtefri natur med 

plads til mange forskellige 
dyr og planter (også kaldet 

biodiversitet) vigtigt.

Hornbæk Plantage

Smuk og vild strandplantage 
med masser af aktiviteter og et 

rigt dyre- og planteliv. 

Gå en tur på toppen af den gamle 
stenalderskrænt og kig ud over 

havet og de store vidder.

II

A3

Guiden er trykt uden kemikalier og tungmetaller (registreret 
på Banned List of Chemicals) og produceret efter miljø-
standarden Cradle to Cradle, der er en af verdens strengeste 
miljøcertificeringer. Papiret kommer fra træer fra bæredygtigt FSC 
skovbrug i Europa og er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere 
træ, end skovene kan nå at reproducere. Guiden indgår i naturens 
egen cyklus uden at forurene og er produceret CO2 neutralt kun 
med brug af vindenergi.

Ræveskiftet og 
Rusland

Tag cyklen eller gå en tur i 
stilhed og nyd naturens lyde og de 
smukke udsigter på Ræveskiftet. 
Husk også at besøge overdrevet, 

hvor ungkvæg græsser i 
sommerhalvåret. 

I

Hellebæk Kohave

Mød de over 100 køer og kalve 
på din vej rundt i den 290 hektar 

vilde naturskov med overdrev, 
moser, ferske enge og høslæt 

arealer. EU-beskyttet natur og en 
del af Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland.

III

A4

Din guide til en 
bæredygtig hverdag

Grønne  
Vestkile

Oplev det smukke kuperede 
landskab med mange søer og 

moser og nyd det store dyre- og 
fugleliv i det fredede område. Der 
er fri adgang for gående døgnet 

rundt. 

V

B4

I

I

Ha’ altid
GoGreen Guide

lige ved hånden -
download app’en her

Flynderupgård

V

II

IV

VI

På hjemmesiden 
gogreendanmark.dk 

og i appen GoGreen Guide 
finder du virksomheder, der på 
hver sin måde tager ansvar for 

mennesker og miljø. Og en masse 
fantastiske naturoplevelser, som 

er dem vi værner om, når vi 
handler bæredygtigt.  

GUIDE

VII

Egebæksvang Skov 
og Egebækken 

En 119 ha åben og smuk bøgeskov 
med bål og shelterplads - og plads til 

glade hunde, som kan lege sammen. De 
mange markerede stier gør skoven nem 
at finde rundt i. Følg fx Egebækken, der 
blev ”genslynget” i 2014 rundt om store 

sten og træstammer. Eller gå under 
jernbanen og følg stien op til 

Flynderupgård.

VII
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57

58

Tikøb og  
Langesø Mose

Sjælden tørvemose med kæruld, 
tranebær, soldug, hedelyng og 

klokkelyng. Start din tur for enden 
af Gransangervej og oplev den 
fantastiske mose, men pas på  
hængesække - de er ikke til at 

gå på. 

IV

B2

Flynderupgård

Hyggelig lystgård med 
aktiviteter for børn og voksne året 
rundt. Flynderupgård er en del af 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
og er fortællingen om et historisk 
agerlandskab med en mosaik af 
dyrkede og afgræssede områder, 

foldsystemer og husdyrracer. 
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Madspild koster både dig  
og klimaet

1/3 af verdens fødevarer går til spilde. Det sker både hos 
landmanden, på fabrikken, i butikker, på restauranterne 
og hos forbrugere. I Danmark smider vi hvert år 700.000 
tons spiseligt mad ud. Det svarer til 1 mia. måltider!

Hvad kan du gøre:

Før du handler: Tjek, hvad du allerede har - der er ofte 
nok til det meste af et måltid. Planlæg indkøbene 
herefter, og lav madplaner, så de samme råvarer bruges i 
flere måltider. 

Mens du handler:  Overvej om “tag 3 for 2’s pris” er et 
godt tilbud for dig. Kig i boksen med “datoservice”. Køb 
mest efter behov, mindst efter impuls. 

Hjemme igen: Stil de nyeste indkøb bagerst. Brug 
lignende ingredienser, hvis du lige mangler en enkelt 
råvare. Frys madvarer, som du ikke får spist, eller brug 
resterne til frokost. Og husk, at “bedst før” ikke betyder, 
at maden er for gammel. Er datoen overskredet, kan du 
se og lugte, om maden kan spises. 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk, Stop Spild af Mad 

Lad haven gro 

Hvis du er haveejer eller ejer et grønt fællesareal, kan 
du skabe et fantastisk levested for planter og dyr ved at 
anlægge en naturhave.  

En naturhave er smuk at se på, og den styrker 
mangfoldigheden af liv (også kaldet biodiversitet) i 
haven. 

Masser af blomster, ekstra vand, mindre klipning og 
oprydning og ingen sprøjtning er pejlemærker for en 
naturhave. Ud over at være godt for miljøet, kan du nyde 
de små rum, der opstår, når du giver naturen plads til at 
gro. Nyd duften fra de mange blomster og fuglelivet og 
insekterne, der livligt summer rundt. 

Scan QR-koden, og bliv inspireret til at lave din egen 
naturhave eller blomstereng.

Forbrug, CO2 og 
klimaforandringer

CO2, global opvarmning og klimaforandringer er 
termer, eksperterne bruger, når de skal fremhæve de 
udfordringer, vores planet står overfor. 

Selvom det er svært at se sammenhængen mellem 
global opvarmning og vores forbrug og adfærd, så 
er faktum, at vores livsstil har sat Jordens naturlige 
økosystem ud af balance.

CO2 er en blandt mange drivhusgasser, der findes 
i atmosfæren og indgår i Jordens økosystem. Uden 
drivhusgasser vil jorden fryse til is, fordi de fungerer som 
et drivhusglas, der holder på varmen. 

Problemet er, at den menneskeskabte udledning af 
drivhusgasser er eksploderet, fordi vi flyver mere, kører 
mere i bil, spiser mere kød og køber flere ting og mere 
tøj. Det skaber en overophobning af drivhusgasser 
i atmosfæren. Resultatet er global opvarmning og 
klimaforandringer med orkaner, skovbrande, tørke, 
ørkendannelser og oversvømmelser, som andre nationer i 
øjeblikket oplever.

Derfor giver det rigtig god mening at 
tænke anderledes i hverdagen - et 
skridt ad gangen. Det håber vi, 
denne guide kan inspirere dig til.

Godt nyt til dig, der 
kører elbil eller overvejer 

at gøre det: Allerede i 
2022 opsættes mere end 

100 nye ladepunkter i 
kommunen. Målet for 

Helsingør Kommune er at 
sikre opsætning af omkring 
380 offentligt tilgængelige 

ladepunkter inden 2030. 

Den billigste vej fra A til B

Du bor i en kommune med en fantastisk natur. Den 
kan du nyde i fulde drag, når du tager cyklen, fx på 
de kortere 5 km-ture.  Hvis du tænker cyklen ind i 
din daglige transporttid, får du både god motion, 
forbrænder kalorier, sparer penge - og CO2.

Et andet godt alternativ er at tage tog eller bus, fx 
i kombination med cyklen. I 2020 fik Helsingør nye 
buslinjer, så der kører flere busser i de områder, 
hvor der bor flest mennesker, og hvor der er mange 
uddannelsessteder og arbejdspladser.

Kig her og se, hvad du opnår, når du springer bilturen 
over. Udregning på en rute på 5 km frem og tilbage (10 
km i alt) fem gange om ugen i en måned.

Kilde: Beregninger foretaget via pendlertjek.dk

Opdag nye sider af din by

Denne guide er til dig, der gerne vil handle mere 
bæredygtigt i hverdagen. Her får du tips til, hvad du selv 
kan gøre og et overblik over virksomheder, der har tænkt 
bæredygtighed ind i deres forretning. 

Helsingør Kommune er kendt for sin smukke natur med 
kyst og skov i gavmilde mængder.  Brug guiden til at 
opleve nye sider af din egen by eller gå på opdagelse i 
byerne omkring dig. 

Når du handler bæredygtigt, passer du på vores natur 
helt lokalt og gør en forskel for vores planet, dig selv og 
din familie.

Velkommen til en mangfoldighed af oplevelser i 
Helsingør Kommune. God fornøjelse.

Benedikte Kiær, Borgmester

Mette Lene Jensen, Udvalgsformand for Klima- og 
Bæredygtighedsudvalget

Hvorfor skal vi spise  
mindre kød? 

Vidste du, at den gennemsnitlige danskers kost er mere 
klimabelastende end den enkeltes forbrug af el, varme 
og benzin tilsammen?

Produktionen af kød og andre animalske produkter 
er noget af det, der bidrager mest til udslippet af 
drivhusgasser. Danmark er et af de lande, hvor man 
spiser mest kød - i gennemsnit ca. 50 kg pr. person om 
året - uanset alder. 

Det største enkeltbidrag er oksekødet - både pga. 
dyrkningen af soja til foder og dyrets egen “udledning” 
af drivhusgassen metan. Denne klimabelastning svarer 
til en køretur på 93 km i en dieselbil – for hver ko, hver 
eneste dag.

Med kødfrie dage og en mere plantebaseret kost kan 
du altså gøre en stor forskel for klimaet. Du kan finde 
masser af inspiration på nettet til mere klimavenlig kost.

Se fx www.altomkost.dk, hvor du kan læse de officielle 
kostråd.

Bæredygtighed to go 

GoGreen Danmark har siden 2011 samlet på 
virksomheder, der har hjertet med, når de driver 
forretning. Målet er at blive landsdækkende, så du nemt 
kan handle bæredygtigt, uanset hvilken by du besøger. 

Vi udgiver fysiske bykort som her i Helsingør. På 
hjemmesiden gogreendanmark.dk og i appen GoGreen 
Guide finder du mange forskellige virksomheder, der på 
hver sin måde tager ansvar for mennesker og miljø. Og 
en masse fantastiske naturoplevelser, som er dem, vi 
værner om, når vi handler bæredygtigt. 

Se med her: gogreendanmark.dk 
Eller download appen ‘GoGreen Guide’

Mad & Drikke

Om virksomhederne  
i denne guide

Bæredygtighed er et begreb, der dækker over 
miljømæssige, sociale  og samfundsmæssige forhold. 
Fælles for de virksomheder, du finder i guiden, er, at 
minimum 70 % af deres kerneforretning (produkter eller 
ydelser) er funderet i et eller flere af de områder, som 
bæredygtighedsbegrebet dækker over.

Kriterierne tager hensyn til mennesker, dyr, miljø og 
klima. For at komme med i guiden skal 70%-reglen være 
opfyldt inden for mindst et af nedenstående områder.

Produkter og råvarer produceret uden sprøjtemidler 
eller skadelig kemi.

Genanvendelse af ressourcer.

Energi og CO2 reduktion.

Social ansvarlighed - ordentlige arbejdsforhold. 

Du kan læse mere om kriterier og virksomheder i andre 
byer på www.gogreendanmark.dk 

Reparere eller  
kassere?

Reparation betyder længere levetid til både tøj og ting 
og er, som genbrug, en direkte vej til mere klimavenlige 
vaner. 

Stoppe huller, lægge op, sy ind eller om. Der er meget, 
du selv kan gøre. Måske kender du en, der kan hjælpe 
dig. Ellers kan internettet, hvor du kan finde videoer med 
guidelines til reparationer, der kan forlænge levetiden på 
stort set alt.  

Er du ikke selv klar til at tage arbejdshandskerne på, har 
Helsingør flere systuer, der kan hjælpe dig. Husk også, 
at der er meget at spare for din pengepung og naturens 
ressourcer, når du reparerer din mobil, computer, cykel, 
elkedel eller vaskemaskine i stedet for at kassere dem.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Albi’s Kaffebar og Second-Hand
Nordre Strandvej 354, Hornbæk
Hyggelig øko-café med 
hjemmebagte kager, kaffe, 
vegansk morgenmad og retro 
møbler.

studio.KALA Kaffebar 
Hovedvagtsstræde 7a, Helsingør
Sæt dig i det store vindue og nyd 
den økologiske kaffe og de skønne 
chokolader.

Café Brohus
Kronborg 1a, Helsingør
Pitstop med skøn kaffe, nybagte 
kager, is og snack ved indgangen til 
Kronborg.

Café Kadetten
Kronborg 10a, Helsingør
Økologisk brunch/frokost i skønne 
omgivelser på arbejdsplads for 
unge med særlige behov.

Hornbæk Iskagehuset
Havnevej 9b, Hornbæk
Gør et stop ved det hyggelige ishus 
og nyd hjemmelavede vafler og is 
fra Hansens.

Brostræde Is
Brostræde 2c, Helsingør 
Nyd din Hansens-is i 
hjemmelavede vafler i en af 
Helsingørs smalle gader.

Wild Bageri 
Peter Olsens Vej 1, Hornbæk
Økologisk mikrobageri hvor alt 
bagværk er lavet med surdej og 
økologiske råvarer.

Firkløveren 
Strandgade 45, Helsingør
Helsekostbutik med økologiske 
eller naturlige kosttilskud, 
specialiteter og beauty.

Grønt-Sager
Viborgvej 15, Helsingør
Find lækre, økologiske og 
hjemmedyrkede grøntsager i 
gårdbutikken midt i byen.

Helsingør Røgeri 
Nordhavnsvej 3, Helsingør
Røgede fisk med smag af godt 
håndværk. Lokalt fanget og med 
fokus på økologi.

Kronborg Cafe & Fiskehus 
Nordhavnsvej 8, Helsingør
Nyd skånsomt og lokalt fangede 
fisk i caféen på havnen eller tag 
dem med hjem.

Hornbæk Naturvin
Nordre Strandvej 368, Hornbæk
Spændende naturvine produceret 
med håndkraft på små 
sydeuropæiske vingårde.

Sweet Image Huset
Stjernegade 10, Helsingør
Spændende vine og specialiteter 
fra små sydeuropæiske landbrug.

Græskalve
Gl Tibberupvej 31b, Espergærde 
Gårdbutik med 100% økologisk 
kvalitetskød fra egne fritgående 
kvæg.

Gurre Skovhave
gurreskovhave.dk
Ingen fysisk butik
Bæredygtigt landbrug med økologi, 
naturlig produktion og dyrevelfærd. 
Forhandles lokalt.

Retold
Bramstræde 7b, Helsingør
Luksus secondhand hvor du både 
kan købe og sælge i et bæredygtigt 
økosystem.

JÆGER CPH Jewelry 
Bjergegade 1c, Helsingør
Kvalitetssmykker af genbrugsguld 
og perler, der er høstet under 
ordentlige forhold.

HERA Secondhand
Bjergegade 19, Helsingør
Håndplukket secondhand tøj, sko, 
tasker og smykker i luksus kvalitet.

Vieille
Stengade 53b, 2. tv, Helsingør
Tøj af upcyclede materialer, 
syet under ansvarlige forhold af 
flygtninge i Helsingør.

Butik Anna og Sofie
Stengade 60, Helsingør
Find lækkert kvalitetstøj af 
naturlige materialer, der er skabt 
under gode forhold.

Floh
Rønnebær Alle 110c, Helsingør
Loppesupermarked med salg og 
køb af secondhand fashion og en 
masse andet genbrugsguld.

Børneloppen
Rønnebær Alle 110d, Helsingør
Find pre-loved ting og tøj til dine 
børn - eller book en stand og sælg 
selv videre.

Mødrehjælpens Butik
Stengade 65, Helsingør
Preloved børnetøj, legetøj og 
udstyr til børn af høj kvalitet, der 
støtter en god sag.

Frelsens Hær Genbrug
Stjernegade 9b, Helsingør
Gå på opdagelse i udvalget af 
genbrugstøj og støt Frelsens Hærs 
sociale arbejde.

Folkekirkens Nødhjælp Genbrug
Torvegade 1, Helsingør
Gør et godt genbrugsfund, der 
støtter vigtigt nødhjælpsarbejde og 
skåner miljøet. 

Kræftens Bekæmpelse Genbrug
Birkedalsvej 4, Helsingør
Find kvalitetsgenbrug til dig og dit 
hjem. Så støtter du kræftramte og 
deres pårørende.

Kirkens Korshær Genbrug
Hovedvagtsstræde 1-3, Helsingør
Sauntevej 22b, Hornbæk
Genbrugsfund til dig og dit hjem og 
støtte til Kirkens Korshærs sociale 
arbejde.

Kender du mærkerne? 

Ø-mærket sættes på økologiske fødevarer, der er 
produceret under Statskontrol i Danmark.  

Det økologiske spisemærke viser, hvor stor en 
procentdel af spisesteders indkøbte føde- og 
drikkevarer, der er økologiske. Min. 30, 60 eller 
90%.

Naturskånsom viser vej til fisk fanget med 
mindst mulig påvirkning af havmiljøet - fanget 
vildt i danske have. 

Svanemærket er det officielle miljømærke i 
Norden for ikke-spiselige produkter og tager 
højde for hele produktets livscyklus.

Global Organic Textile Standards - GOTS - er 
økologisk certificering inden for tekstil, der 
indbefatter miljøvenlig dyrkning og forarbejdning 
fra planter eller dyr til færdigt produkt. 

Eco-Cert er en miljøcertificering af naturlige 
eller økologiske skønhedsprodukter, der også 
respekterer helbred, naturens ressourcer og 
biodiversitet.

Helsingør Kommune reducerer  
CO2 udslip

Siden 2007 har Helsingør Kommune reduceret sin 
egen CO2-udledning på bl.a. drift af egne bygninger og 
transport med 49%. 

Ambitionen er at være en af de kommuner i landet med 
den laveste direkte udledning af drivhusgasser pr. borger. 
Målet er mindre end 1,7 ton CO2 pr. borger senest i 2030. 
I 2008 var tallet 6,8 ton, i 2019 var tallet 3,2 ton. 

For at nå i mål skal vi - kommune, virksomheder og 
borgere - i fællesskab sætte ind, hvor vi kan. Nogle af de 
områder, der virkelig batter på CO2 regnskabet er at:

Spare på energien fx ved at isolere og bruge 
energioptimale elprodukter og varmekilder - såsom 
eldrevne varmepumper.

Skifte olie- og gasfyr ud med fjernvarme og 
vedvarende energi.

Pendle med tog og bus, køre elbil og cykle.  

Klimatilpasse og anlægge flere naturhaver. 

Affaldshåndtere og genbruge.

Spise flere grøntsager og mindre kød.

Med denne guide vil vi gerne inspirere dig til at træffe 
mere bæredygtige valg i hverdagen. Ingen kan gøre alt, 
men alle kan gøre lidt.

Sådan sparer  
du penge og CO2

Et bedre indeklima er en af de største fordele ved at 
klimarenovere sin bolig. Bonus er også, at du sparer 
penge på varmeregningen, og at boligen bliver mere 
værd. Samtidig reducerer du mængden af CO2, der 
udledes fra din bolig.

Det kan du gøre:

Skift til grøn fjernvarme eller eldrevne 
varmepumper. 

Kig efter energimærke A+++, når du skal udskifte 
hårde hvidevarer.

Renover dine gamle vinduer eller vælg nye 
energiruder.

Tjek isolering af tag, loft, ydervægge og evt. 
etageadskillelser.

Vidste du, at bygningspuljen giver tilskud 
til klimarenovering? Tilskuddet gives 
bl.a. til isolering, udskiftning af 
vinduer og skift til varmepumpe.

Læs mere om Bygningspuljen på:  
www.sparenergi.dk/forbruger/
boligen/tilskud

Oplevelser

Øresundsakvariet
Strandpromenaden 5, Helsingør
Oplev springende tun, hvaler og 
marsvin på Øresundsakvariets 
havsafarier.

Helsingør Multipark 
Borgm. P. Christ. Vej 12, Helsingør
6000 m2 stor legeplads for børn 
i alle aldre - Danmarks største 
udendørs skaterpark.

Marienlyst Slot
Marienlyst Alle 32, Helsingør
Nyd udsigten til Øresund og gå på 
opdagelse i det smukke slot med 
fine slotshaver.

Gurre Slotsruin
Gurrevej 430, Kvistgård
Tør du besøge Kong Valdemar 
Atterdags spøgelse, der stadig 
rider rundt ved ruinen?

Hammermølle
Bøssemagergade 21, Hellebæk
Nyd de idylliske omgivelser 
omkring den gamle vandmølle 
under de store bøgetræer.

Køb nyt eller genbrug? 

Danskernes tøjforbrug er 35% højere end i resten af 
verden, og vi køber ca. 10,2 kg tøj om året pr. person. 
Alligevel ender 7 ud af 10 stykker tøj som “passivt” tøj i 
klædeskabet. 

At købe genbrug og dermed undgå overforbrug er en 
god måde at handle klimabevidst. Helsingør Kommune 
bugner af genbrugsbutikker, secondhand shops, retro, 
vintagebutikker og nødhjælpsorganisationer med mange 
udsalg. Her finder du tøj, bøger, møbler, smykker, gamle 
LP’er og en masse andet genbrugsguld.

Det er let at blive fristet til at købe nyt, men her får du 
de gode fordele ved at købe genbrug, bl.a.:

Du sparer klodens ressourcer.

Du sparer penge.

Du tjener penge på at videresælge i stedet for at 
kassere.

Du glæder andre med dit brugte tøj.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Tag de kritiske briller på,  
når du shopper

‘Klimavenligt’, ‘miljørigtigt’, ‘bæredygtigt’ og andre 
“grønne ord” er blevet en del af vores hverdag. Men det 
er desværre ikke altid, at du kan tage dette for gode 
varer. Bæredygtighed sælger - også selvom produktet 
ikke altid lever op til sit løfte. Dette kaldes også 
greenwashing. 

For at være på den sikre side, kan du: 

Gå efter produkter, der er certificerede - se mere 
her i guiden.

Shoppe i GoGreen Danmark netværket, vi har 
tjekket virksomhederne for dig. 

Købe lokalt producerede varer - eller europæiske, 
det mindsker transporten.

Spørge i butikken om produktet er ordentligt 
produceret (arbejdsforhold og miljøbelastning).

Lade være med at købe, hvis du er i tvivl.

Værdien af at sortere 
affald 

Hvis alt affaldet smides i restaffald, bliver det sendt 
til forbrænding og værdifulde materialer går op i røg. 
Derfor er det godt for både samfundet og miljøet, at vi 
sorterer, så materialerne kan bruges igen og igen. 

Når der sorteres 10 kg tørt affald (plast, glas pap, papir 
og metal), er det muligt at genanvende knap 9 kg affald 
til nye produkter. 12 kg vådt affald (madaffald og andet 
organisk affald) kan genanvendes til biogas, der har 
samme energiindhold som 1 liter råolie. 

I Helsingør Kommune skal vi fremover sortere i 10 
fraktioner, og planen er, at alle husstande kan gøre dette 
senest ved udgangen af 2022.

Ophold & Møder

Services

Mode & Fritid Bolig & Indretning

Comwell Borupgaard 
Nørrevej 80, Snekkersten
Kom ned i gear med dejlige 
spaoplevelser og ophold i grønne 
omgivelser.

Højstrupgård
Ejler Jensens Vej 1, Helsingør
Nyd et ophold med ro, havudsigt 
og madoplevelser på den hyggelige 
herregård.

Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, Helsingør
Spaophold med udsigt over 
Øresund. Her er mindfulness, 
afslapning og natur i centrum.

Mobilrepair
Stengade 7, Helsingør
Reparation og genbrug af telefon, 
computer og tablet med god 
garanti.

Elladestandere
Allegade 1 og 2, Jernbanevej 13, 
Kongevejen 24 og 115 
Flere kommer til - hold dig 
opdateret på elbilviden.dk.

Skønhed

studio.KALA
Hovedvagtsstræde 7a, Helsingør
Smukt design, tøj, brugskunst 
og unikt håndværk i naturlige 
materialer.

Nature by Hand
Horserød Byvej 3b, Helsingør
Gårdbutik med GOTS certificeret 
babytøj, traditionel keramikkunst 
og boligtekstiler.

Barustic
Bjergegade 4c, Helsingør
Lækker genbrugsshop med 
håndplukkede indretningsfund fra 
Sydøstasien. 

Mutte Storm
Strandgade 77, Helsingør
Gå på opdagelse i butikkens 
smukke antikke og vintage kelim-
tæpper, tekander og skåle.

Antik Retro Design
Stengade 60a, Helsingør
Dyk ned i et univers af fine 
genbrugssager og skab et hjem 
fyldt med unikke fund.

Loudliving 
Fabriksvej 8-10, Helsingør
Find unikke møbler af upcyclede 
materialer med historie. Også 
redesigns og renovering.

Keramikstationen
Ved Stationen 1a, Espergærde
Håndlavede keramiske fliser i 
nordisk design, produceret i den 
gamle stationsbygning.

Butik Chaplin
Stjernegade 20f, Helsingør
Hjertevarm butik med håndplukket 
og specialdesignet interiør, 
brugskunst og smykker. 

Phinefund 
Stengade 48b, Helsingør
Boheme genbrugsbutik med 
skønne håndplukkede ting og sager 
til boligen.

Lindas RetroBix
Brostræde 2b, Helsingør
Vintage-butik med historiske LP’er, 
reklamer, forsider og håndplukket 
nostalgi.

Banegårdsbutikken
Jernbanevej 9, perron 3, Helsingør
Håndplukkede genbrugsfund og 
hånddrejet keramik på Helsingør 
Station.

Zazar Antique
Hornebyvej 62c, Hornbæk
Charmerende antikvitetsbutik i 
grønne omgivelser med unikke ting 
til hjemmet.

Skovloppen
Esrumvej 198, Helsingør
Gør dit næste gode loppefund til 
hjemmet i naturskønne omgivelser.

Bror & Søster Ting & Antik
Grollowstræde 4, Helsingør
Skæve genbrugsfund og sjove 
antikviteter med sjæl og historie.

Vinylrock Café
Brostræde 4b, Helsingør
Kig forbi og find brugte vinyler, god 
stemning og nørdede snakke om 
musik.

Indbo Genbrug
Nordre Strandvej 315d, Hornbæk
Her finder du antikke, restaurerede 
og genbrugte møbler - og andre 
fine genbrugssager.

Future House A/S
Møllevænget 12, Helsingør
Grønnere huse med lavt 
energiforbrug og sundt indeklima. 
Tegnet specifikt til dig.

Aktiv Varme
Guldgravervej 5, Helsingør
Varme og isolering med grønne 
teknologier, der kan spare dig op til 
70% på energien.

Maistic
maistic.com/find-reseller  
Brug komposterbar emballage af 
biomasse. Find forhandlere på 
hjemmeside.

GreenEtiq
green-etiq.dk 
Eksklusiv skønhed til fornuftig pris 
skabt på veganske og økologiske 
ingredienser.

Naturhaven Gl. Skovhus 
Bøssemagergade 72, Hellebæk
Tid og ro med mindfulness, 
meditation og vandringer i smukke 
naturomgivelser.

Klimahaven3000
Blichersvej 121, Helsingør
Grøn permahave der viser, hvordan 
du kan dyrke sunde fødevarer og 
øge biodiversiteten.

Snorkelstierne
Hornbæk, Snekkersten, 
Kronborgbugten og Julebæk  
Udforsk undervandsstierne i 
Øresund og find de skjulte tavler, 
der viser vej.

Kulturværftet
Allegade 2, Helsingør
Kulturelt centrum i byen hvor du 
kan låne klimapistolen med hjem 
og spare på energien.

Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2, Espergærde
Fokus på energi, ressourcer og 
biodiversitet. Tildelt Grøn Flag 
2022.

Hellebækskolen
Skåningevej 11, Ålsgårde
Naturoplevelser og viden om 
bæredygtighed lærer eleverne at 
tage miljømæssigt ansvar.

A2

A2

C6

B5

C5

B3

A4

A2

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

A2

B5

C4

B6

B6

B6

B6

B6

B5

B5

B6

B6

B6

B5

B5

B6

A2

C5

B5

A5

B6 A2

A4

C4

B6

B3

B6

B6

B6

C4

B5

B5

B4

C4

B6

B6

B6

B6

B6

A2

B5

B6

B6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

W

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

42

39

41

44

W

43

45

50

48

49

47

46

W

52

54

51

53

55

58

56

57

59

Ved 10 km, 
5x pr uge i en 
måned

Cykel Elbil Tog/bus Ny bil til 
275.000 
kr

Kg CO2 0 4 8 26

Kcal 
forbrændt

3.420 0 0 9

Pris, kr 97 660 660 740

GUIDE

Der smides 
årligt ca. 677 tons 

nyt tøj ud i Danmark. 
Det svarer til ca. 3 
millioner T-shirts.

Kilde: EcoNet

Tjek Den Store 
Klimadatabase og 
se, hvor meget CO2 

de enkelte fødevarer 
udleder. 

Kilde: Concito 

Madspild koster 
danske husholdninger 
13,5 mia. kr. om året.

Vi danskere 
udleder i 

gennemsnit 17 ton 
CO2 pr. person om 

året.

Kilde: Concito

7 ud af 10 danskere 
har smidt et produkt 

ud i stedet for at 
reparere det.

Lån Klimapistolen 
på Kulturværftets 

Bibliotek og energitjek 
din bolig.

Husk at tjekke åbningstider inden du går på opdagelse
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