HELSINGØR HAVNE

Nyhedsbrev Efterår 2015

Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn
Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk
Gratis WI-FI – Der skal ikke bruges kode.

Ny Servicebygning

Herover havnens planer om bygning af en ny servicebygning. Byggeriet
forventes at gå i gang efterår 2015 med færdiggørelse i maj 2016,
hvorefter de gamle skure rives ned.
Booking af optagning og leje af stativer Vinter 15/16
Havnens kalender er nu åben for booking af vinterplads på Søndre
mole. Der er i første omgang kun åbent for optagning i perioden 28.
september til 30. oktober ca. 140 pladser. Dette på grund af
ombygning af Søndre Inderhavn. En del af Søndre p-plads skal
benyttes til jordkartering (sortering af jord) i perioden frem til 15.
december 2015. Derfor er det kun havnen, der i år afsætter på Søndre
P-plads.
Havnen sætter både på Søndre P-plads (Længst mod Kronborg)
Vognmænd sætter både på Nordre P-plads. (Længst mod Marienlyst)
Der bliver åbnet for optagning igen, når jordkarteringen er afsluttet
medio december.
Bukke og stativer(private) Vi gør igen opmærksom på, at private
stativer kun må være på Havnens område, når bådene står i dem om
vinteren.

Etape 3 udføres fra efterår 2015 – juni 2016 og omfatter promenade
strækningen fra bro 11-15 og fra 15- til Kronborg strand. Der laves ny
landfæstning til bro 14, beddingspladsen udjævnes og der skabes nye
belægningsarealer. I princippet bliver der ikke lavet om på broerne,
men der vil ske ændringer på de inderste pladser ved bro 12-13-og 14.
Der skal uddybes til ca. 2,50-3,00 m, helt ind til den nye promenade.
Etableringen af havnepromenaden sker i medfør af en lokalplan, som
har til formål at skabe sammenhæng imellem Helsingør By, Kulturhavn
Kronborg og Nordhavnen. Projektet er færdigt i april 2016.
Bro 11 er allerede under reparation og forventes afsluttet primo
november.
Vejkrydset ved Nordhavnsvej 1(Kronborgvej) skal ombygges med nye
spærreflader og forlængelse af fortov fra ca. 1. oktober til midt
november.
Midtermolen og hen til hjørnet af bro 15 er primært lukket til
byggeområde for entreprenøren Hoffmann A/S.

Bro 12
Det vil ikke være muligt at ligge på pladserne fra mastekranen og indad.
Bro 13 & 14 vinter 15/16
Der vil ikke være adgang til bro 13 og 14 efter 5.10. 2015
Strøm og vand afbrydes til bro 13 og 14.
Bådejere ved bro 13 og 14 henvises til at finde anden ledig plads i
Havnen inden den 5.10 2015.

Ny Tallymaskine ved den nye
bad/ toiletbygning på Søndre
Mole

Med kig til Kronborg 

Mastevogne og bagagevogne
Mastevogne og bagagevogne skal altid sættes på plads efter endt brug,
og må ikke fjernes fra havnens område.
Masteskure
Vi har flyttet det store masteskur til lange master ind på gruspladsen
bagved Havnekontoret, med indgang fra både Strandpromenaden og
gruspladsen.
Kom ind på havnekontoret og få et mærke til din mast.
Forsikring
Alle både, der er tildelt fast bådplads i havnen, skal som minimum være
ansvarsforsikrede. Der skal foreligge en kopi af gældende
forsikringspolice i pladslejers navn på havnekontoret. Der foretages
stikprøvevis check af forsikringerne hvert år.
Gratis at leje slibemaskine/støvsuger
Det er gratis at låne en af havnens støvsugere, inkl. slibepapir til
normalt forbrug, når båden skal klargøres. Ved alle slibearbejder skal
støvsuger anvendes. Havnen har nu 4 maskiner.

Nyhedsbrev, info og oplysninger
Har du husket at give os din e-mail
adresse? Vi vil gerne have, at alle vores
nyheder, diverse informationer,
oplysninger og vejrvarsler kommer ud til
så mange som muligt.
Adresse og telefonnummer ændringer
skal også oplyses på Havnekontoret.

Vi søger om at være
med i projektet
Vild Med Vand.
Projektet vil bidrage til
at realisere
danskernes ønske om
et aktivt fritidsliv på
vandet.
Projektet kombinerer
nationale tiltag med
lokale projekter.
Projektet samler indsats på tværs af hele landet og støtter den enkelte
havns udvikling.
Byd velkommen på havnen. Vi ved, at danskerne er vilde med vand og
drømmer om oplevelser på havet. Mange ville gerne dyrke en
fritidsinteresse knyttet til havet, hvis de fik muligheden. Vi vil give
danskerne muligheden.
Nyt liv og aktivitet. Vi ønsker, at havne og sejlklubber byder nye
brugere velkommen med godt værtskab og aktiviteter. Projektet vil
hjælpe lystbådehavnene og sejlklubberne på vej med i deres lokale
projekter. Vi vil skabe nyt liv og aktivitet i en ramme, hvor man føler
sig velkommen.
Målet for projektet er, at 100 havne og sejlklubber i løbet af de næste
tre år bliver Vild med Vand-havne. Vild med Vand-havne tilbyder
regelmæssige, åbne aktiviteter, et årligt åben-hus arrangement
”Havnens Dag” samt kampagnen: ”Velkommen på havnen”. ”Havnens
Dag” finder sted første i maj-juni 2016. Dato bliver meldt ud primo
september.

Med udgangen af
august har vi i år haft
over 300 flere
overnattende gæster,
end i 2014

Desværre er vi også en del plaget af UBUDNE gæster
Tyveri og indbrud
Vi har desværre haft en del meldinger om indbrud og tyveri på
Havnen. Vi har bedt vores vagtfirma være ekstra opmærksomme, når
de kører deres runder.

Tilsyn af både
Det er enhver bådejers eget ansvar at tilse sin båd jævnligt.
Yderligere skal man på opfordring fra havnens personale tilse sin båd.
Opfyldes dette krav ikke, vil der efterfølgende blive opkrævet betaling
for brug af mandetimer, såfremt havnens personale skal tage sig af
båden.

Opslagstavlen
September
11-13

Coronet TræfHelsingør Nordhavn

12

Fiskens Dag -Helsingør Nordhavn
Midtermolen ved Marine biologisk
lab.

ALTID at meddele
havnekontoret vedr.
ny båd eller medejer
på båden.

Oktober
23

DM i Havfisk-Helsingør Havn

At melde på kontoret,
hvis der er ændringer
af vinterkontrakt fra
eller til, siden sidste
vinter.

At du i vinterperioden kan
lægge din båd på anden
ledig plads, ifølge aftale
med havnen.

Fri/Optaget skilt:
Ud og hjem samme dag =
RØD
Alle andre sejladser =
GRØN
med hjemkomstdato

At din båd som
minimum skal være
ansvarsforsikret, samt
være
forsynet med navn,
hjemsted og
gyldigt pladsnummer.

Stemningsbilleder fra Nordhavnens Dag

Førstehjælpsudstyr

Hjertestarter og
Førstehjælpskasse

Der er placeret en hjertestarter lige udenfor havnekontoret.
Det er vigtigt, at personer med hjertestop modtager hjælp hurtigst
muligt.
Hjertestarteren kan bruges af ALLE. Følg instruktionerne, som gives i
klart sprog på dansk.
På Havnekontoret findes en velassorteret førstehjælpskasse.
Adgang til Gæsterummet ved Havnekontoret hele døgnet med Tally kort

Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Telefon:
Vagttlf.:
Fax:
e-mail:

49 28 10 80
25 31 10 80
49 28 10 90
nordhavnen@helsingor.dk

Havnekontoret er åbent for ekspedition:
1. april til 31. august:
Mandag – fredag
08.00 – 15.00
Torsdag
08.00 – 17.00
1. september til 31. marts
Mandag – fredag
09.00 – 14.00
Havnevagten træffes alle dage, året rundt,
06.00 – 16.00 på tlf.: 25 31 10 80
16. april til 26. august
6.00 – 21.00

I ønskes alle en rigtig god vinter
fra Personalet på Helsingør Havne.
Foto: Ole Thomsen
Tom Andersen

