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Telefonnumre og e-mail adresser.
Det sker desværre stadig at Havnekontoret har svært ved at
komme i kontakt med pladslejere, fordi vi ikke har de korrekte
informationer.
Det er ærgerligt, da det kan være vigtigt at komme i kontakt med jer.
Vi vil gerne have alle informationer og oplysninger ud til så mange
som muligt, så vi opfordrer til, at sørge for, at havnens database altid
er opdateret.
Husk derfor altid at kontakte os, ved ændringer.
Certificering som sikker havn
Arbejder på og forventes færdigt i løbet af sommeren.

Afskaffelse af indskudsbetaling på bådpladser i Helsingør Nordhavn
Kravet om indskud på bådplads er bortfaldet pr. 1.4.2013, da det
ikke var muligt, at anvende indskuddet i overensstemmelse med
formålet, som var, at det skulle være med til at nedsætte behovet for
optagelse af lån til renoveringen.
Havnens vedtægter
Vores vedtægter er blevet revideret og kan ses på hjemmesiden,
www.helsingør Nordhavn/Vedtægter
Log-in til WI-FI
Brugernavn
Kode

havn
3000

Det trådløse net er gratis
Hjemmeside

www.helsingor-havne.helsingor.dk

Vores hjemmeside har gennemgået en fornyelse og er nu klar med
helt nyt udseende. Siden er i gang, men vi arbejder stadig på indhold
og detaljer. Vi håber, i vil synes om den, og har i eventuelle
kommentarer, forslag eller andet, er i velkomne med dem.

Renoveringsplan fase 1,2 og 3
Renoveringsplanen var inddelt i 3 faser. 1. fase er nu pillet ud da den
forventes gennemført over driften i de kommende 3 år.
Fase 1 består af delvis renovering af Søndre Yderhavn, etablering af
plankedæk fra bro 18 til bro 20 og flytning af bølgeskærmen over i
skel ved Kronborg. Vi håber at vi kan få tilladelserne i gennem, så
bølgeskærmen kan flyttes i år inden bådene går på land på Søndre
Mole. Renoveringen af Søndre yderhavn forventes at give ca. 15
mindre bådpladser.
Fase 2 og 3 (33 mill.) laves 2014-2016.
Fase 1 Hele Nordre inderhavn ryddes, uddybes og der rammes spuns
langs indersiden og langs nordre mole og alle forberedende arbejder
til en ny Servicebygning på Nordre Mole foretages samtidigt. Der
etableres flydebroer.
Fase 3 Der rammes spuns fra bro 12 til bro 15. Søndre inderhavn
oprenses til kote 2,5 m ved DV. Der laves ny landfæstning til bro 14
og Beddingspladsen nivelleres, formentlig i kote 2,3 m. Der bygges
ny servicebygning på Nordre Mole.
Benzin/Diesel
Vi har for tiden det problem, at der ikke kan bruges betalingskort på
benzin/diesel standeren. Havnen har i flere år kæmpet for at få lov at
beholde vores anlæg og det er gået godt indtil kommunen var nødt til
at gå i udbud i 2012. (hvilket er lovpligtigt)
For ca. 4 år siden fik vi lov at erstatte et udbud og beholde vores
leverandør på betingelse af, at man tilknyttede sig SKI aftalerne.
Udbuddet blev vundet af Hydro Texaco og da systemets software
tilhørte Uno X, blev det fjernet, hvilket har betydet, at man alene
kunne betale med kontanter. Dette er ikke godt, da mere end 80 %
af omsætningen ligger på betalingskort.
Havnen forhandler pt. om en løsning, så man kan benytte
betalingskort fra ca. 15.5.2013, men det bliver uden muligheder for
at betale med kontanter.

Booking af søsætning og optagning med havnens vogn
på vores hjemmeside.
Her vælger du den dato og det tidspunkt, der passer dig bedst.
På hjemmesiden, under Helsingør Nordhavn, vælges fanebladet:
optagning og søsætning. Nu kommer du ind på betalingsbetingelser
og nederst på siden vælges HER.
Nu er du inde på booking, hvor du skal oprette dig som bruger. Du vil
på din E-mail adresse modtage en kode, og er nu klar til at bestille
dato og tidspunkt for den ønskede ydelse.
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OBS: Den gamle bedding er nedlagt

Fælles arbejdsdag 2013 var der desværre ikke den store tilslutning
til i år. Måske fordi det er netop det tidspunkt, folk er i fuld gang med
at få gjort båden klar. Vi overvejer, om denne dag fremover skal
planlægges til senere på sæsonen.

Hoppepuden kommer op, så snart som muligt, ca. 1.6. og vi gør
opmærksom på, at den kun er tilladt at bruge for børn under 12 år.

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.
Gratis leje af støvsuger- kun betaling af slibepapir
Husk, at det er gratis at låne en af havnens støvsugere, inkl.
slibepapir til normalt forbrug, når båden skal klargøres. Ved alle
slibearbejder skal støvsugerne anvendes. Havnen har 4 maskiner.
Bukke og stativer(private)
Vi gør igen opmærksom på, at faste stativer, der ikke kan klappes
sammen ikke længere kan opbevares på havnens område, efter at
båden er søsat.
I alle nye kontrakter, oprettet siden 1.8.2008, er det indføjet, at
stativer og bukke ikke kan opbevares på havnens område.
Bådejere med kontrakter fra før denne dato kan indtil videre have
bukke eller stativer stående på havnen efter at båden er søsat, men
det forudsætter, at de kan klappes helt sammen.
ALLE umærkede stativer vil blive fjernet fra havnens område.

OBS!!! Fra den 1.6.2014 opbevarer/håndterer havnen IKKE private
stativer.
Betalt parkering
Et enigt Teknisk Udvalg har den 30.4.2013 besluttet at anbefale
følgende:
1. at der ikke indføres betalt parkering på Nordhavnsområdet.
2. at der reserveres 2 mindre områder til Nordhavnens bådejere
på Nordre og Søndre Mole.
3. at der derudover etableres flest mulige midlertidige p-pladser i
området.
Se referat fra mødet punkt 15 Møde i TU, 30.4.2013

Mastevogne og bagagevogne
Mastevogne og bagagevogne skal altid sættes på plads efter endt
brug, og må ikke fjernes fra havnens område.
Masteskurene er KUN til master. Alle master i havnens masteskure
skal være mærkede med pladsnummer. Det er hensigten, at der
fremover skal ryddes op i skurene hvert år i august måned, og så vil
alle master, der ikke er mærket, blive fjernet.
Så husk og 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.

Hjertestarteren kan bruges af ALLE.
Der er placeret en hjertestarter i gæsterummet på
havnekontoret.
Det er vigtigt, at personer med hjertestop modtager
hjælp hurtigst muligt. Følg instruktionerne, som gives i
klart sprog på dansk.

Førstehjælpskasse
På Havnekontoret findes en velassorteret
førstehjælpskasse.

Adgang til Havnekontoret hele døgnet med Tally kort

Fri/optaget skilte
Husk altid at sætte skilt, inden
i sejler ud.
Ud/hjem samme dag = RØD
Alle andre sejladser = GRØN
med hjemkomstdato

Ifølge en pålidelig havneassistent er
der nogle broer, hvor det fungerer
super fint, mens man på andre
broer slet ikke bruger det.

Dannebrog 3. maj. Havnens udsendte medarbejder, Ole Thomsen,
har lavet denne flotte serie af billeder fra besøget.

Din båd skal som
minimum være
ansvarsforsikret og
desuden være
forsynet med navn,
hjemsted og gyldigt
pladsnummer

Opslagstavlen

Alle både skal
ligge på deres
egen plads i
sommerperioden

Vi gør opmærksom på, at der på ALLE kontrakter til lystbåde i Helsingør
Nordhavn er 2 måneders opsigelse, fra førstkommende første.

Coronet Træf 2013.
Coronet Yacht Clubs klubtræf for
Skandinavien bliver i år i Helsingør, med
ankomst i løbet af fredag den 16. august.
Programmet for lørdagen er endnu under
udarbejdelse.

Sjælland Rundt tilbage til
rødderne

Denne sejllads, er en af
Danmarks ældste sejladser,
arrangeret gennem 65 år af
Helsingør amatør Sejlklub.
Antallet af deltagere er
gennem årene reduceret, så
det så ud, som enden på
arrangementet. Efter mange
ønsker om at bevare den,
arrangeres det i år, som
oprindeligt. Der gøres ikke
flere forsøg med nye og
forkortede ruter. Der sejles
Sjælland Rundt: LÆS MERE

Maj.

Jun.

4

Fælles arbejdsdag

2

Minerva Krydstogt

25

Kulturhavn Kronborg
Åbning

13

Sjælland Rundt

29

Indvielse af M/S Museet
for Søfart

27

Kulturnat Helsingør
Kongekaj + Værftsplads

Aug.
3

Nordhavnens Dag

15

Coronet Træf

1618

Baltic Sea Challenge

Jul.

Sep.

Okt.
3

Queen Mary ll
7.00-18.00

Nordhavnens dag- maritimt loppemarked, fregatskydning, åbne
butikker, Dykning, Kajakroning og meget mere.

Kulturhavn Kronborg Åbning- Program

Gul Zone i programmet for åbning af Kulturhavn
Kronborg
kl. 12.00-15.00
Masterdive – Få et gratis prøvedyk (Husk håndklæde og
badetøj).
Aquanaut – Viser klubbens dykkerbåd frem.
Øresundsakvariet – Sviptur efter marsvin.
Helsingør Roklub – Vi viser, hvad vi kan.
Helsingør Sejlklub – Mød sejlerne og prøv en tur.
FtSF, smakkejoller – Tursejlads i havnen.
Kajakklubben Krogen – Kajakopvisning.

Jollepladser på Helsingør Nordhavn
Vi har for tiden ledige jollepladser på Helsingør Nordhavn.
Max. jollestørrelse er 600 cm lang og 200 cm bred.
Da der ikke er venteliste på disse pladser, behøver man ikke have
bopæl i Helsingør Kommune, for at få tildelt en plads.
Strandhave Jolleanlæg Espergærde
Strandhave jolleanlæg, "Jarlens grund", på Gammel. Strandvej 217, i
Espergærde.

Der er enkelte ledige pladser til joller på Strandhave, hvor vi også
kan tilbyde plads i stativ til kajakker.
Max. jollestørrelse er 600 cm lang og 200 cm bred.
På Strandhave, findes Strandhave jollelaug, der bl.a. administrerer et spil
på slæbestedet.
Faciliteter på Strandhave:
Borde-bænkesæt og grillsted
P-plads
Bådebro med ramper
Toiletter (åbne 1.maj - 12. september)

Ålsgårde Jolleanlæg
Her er der pt. ikke ledige pladser, så skriv dig på ventelisten på vores
hjemmeside, hvis du er interesseret i en plads.
For at opnå jolleplads på området skal man være tilmeldt
folkeregisteret i Helsingør Kommune
Max. jollestørrelse er 600 cm lang og 200 cm bred.
Hjemmeside/Selvbetjening/venteliste

Havnekontorets åbningstider

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

49 28 10 80
25 31 10 80
49 28 10 90

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.:
16. april til 26. august

25 31 10 80
6.00 – 21.00

I ønskes alle en god sejlsæson
fra Personalet på Helsingør Havne
Alle foto: Ole Thomsen

