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Optagning af både 

Vi har igen opfordret alle til at respektere de afmærkninger vores Havneassistenter sætter op, når der 

er optagning/søsætning af både. Der bliver sat skilte og afmærkninger op, så der ikke er tvivl om, hvor 

der arbejdes. Desværre har det igen været sådan, at personalet oplever bådejere, med manglende 

forståelse for, hvorfor netop deres bil ikke kan stå der. 

Afmærkninger er ikke sat op for at genere bådejerne, men for at sikre vores personale, når de 

manøvrerer rundt med bådene. 

Når optagervognen er i funktion, er det ikke tilladt at køre/parkere i dens arbejdsområde! 

 

Søsætning 2018 

 

Alle både skal være i vandet igen senest 1.6.2018. 

Der vil dog være både, der afhængig af, hvor de er placeret, skal være i vandet før denne dato. 

 
 

 

 

 
Hyggeligt besøg på 

Havnen af denne nuttede 

tyksak 
 

 
 

I maj anløb Kongeskibet Dannebrog Kongekajen i Helsingør, og Hendes Majestæt Dronningen gik i land 

 
 

 

 

Skibet M/S VIKING med skipper Hans Hagerup, havde ca. 2500 

gæster ombord i løbet af sommeren på sine havnerundfarter.  

Gæsterne blev sejlet fra Kulturværftet, rundt om Kronborg og til 

Helsingør Nordhavn. 

 

Vi håber på Havnerundfart igen i 2018 

 



 
 

Diverse 
Mastevogne og bagagevogne 

Mastevogne og bagagevogne skal altid sættes på plads efter endt brug, og må ikke fjernes fra havnens 

område.  

Al materiel, der udlånes af Havnen, skal afleveres tilbage straks efter brug. 

 

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.  

 

Tilsyn af båd 

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. 

Husk altid selv at sørge for, at fortøje din båden ordentligt og specielt, når der varsles blæst/storm. 

 

Indbrud og tyverier 

 
Vi må desværre igen konstatere, at der en gang imellem er meldinger om indbrud og tyveri på 

Havnen. Vi har også haft et par stykker, hvor der ikke er stjålet noget, men fremmede bryder ind og 

opholder sig på båden. Vagtfirma informeres, så de kan være ekstra opmærksomme, når de kører 

deres runder. Husk at anmelde til forsikring og politi. 

 

Masteskurene er KUN til master. Alle master i havnens masteskure skal være mærkede med 

pladsnummer. Nummeret får du på Havnekontoret. 

 
Håndtag/trin/trappe 

Havnen opsætter alle trin/trapper/plader, håndtag, altså ingen selvbetjening. 

Priser:  

Trappe  700,00 

Trappe + håndtag 800,00 

Plade eller håndtag 300,00 

Plade + håndtag 500,00 

 
 

Løse stiger skal fjernes eller låses fast til båden. 
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Nye forretninger på vej i Nordhavnsvej 2c 

 
I det nye år kommer der igen liv i Nordhavnsvej 2c. Galleri Orange rykker ind på 1.salen, mens 

stueetagens lejer er Cafe Marina, der i løbet af sommeren har haft boden på arealet foran bygningen. 

 

Lejemålet har stået tomt i nogle år, men efter en radikal indvendig ombygning af den 

bevaringsværdige bygning, kan den igen honorere byggelovgivningens krav og er klar til at blive taget 

i brug af de to nye lejere. 

 

Galleri Orange 

Galleri Orange har i de seneste mange år haft til huse på Badevej i Helsingør. Galleri Orange åbner 

efter planen i februar 2018 med en fantastisk udstilling af Helsingørs bysbarn, den verdenskendte Lin 

Utzon, der er søster til arkitekterne Jan og Kim Utzon, alle tre med den nok så kendte Opera Sydney 

arkitekt Jørn Utzon som far.  

 

Georg R. Mathiasen, kunstmæcen og indehaver af Galleri Orange, glæder sig til at byde vore bådejere 

velkommen i sit kommende galleri, hvor himmel og hav vil mødes og mixes med løbende udstillinger af 

de fast tilknyttede kunstnere, samt nye og mindre kendte, men yderst kreative og spændende navne 

fra den verden. Hvis man passerer på den nye havnepromenade, vil man kunne se et banner med 

Galleri Orange på balkonen, hvor galleriet vil høre til. 

 

Cafe Marina 

Mange har sikkert allerede lagt vejen forbi Café Marina, der i løbet af sommeren har haft deres bod på 

pladsen foran bygningen. Selv om vejret ikke har vist sig fra sin bedste side, har cafeen allerede fået 

stamkunder og gjort sig en masse vigtige erfaringer.  

 

Til næste år rykker cafeen indendørs, hvor ejer Peter Müller og den dagligt driftsleder og ismager Finn 

Renard glæder sig til at kræse for gæsterne med hjemmelavet is, nybagte vafler og et lille, men 

lækkert cafesortiment. Der vil fortsat være udeservering på pladsen på de gode sommerdage, men 

indenfor bliver der plads til omkring siddende 50 cafegæster, så man kan krybe i læ for vind og vejr 

undervejs på sin søndagstur. Det bliver også muligt at holde arrangementer og events i caféen. 

 

Men først skal bygningen renoveres…  

Vi går i gang i november, og bygger og roder hen over vinteren. 

Vi glæder os til at byde de nye lejere velkommen – og ikke mindst til at give havnen to nye besøgsmål 

for havnens brugere og alle byens borgere. 

 

 



Sundtoldsmarked 2017 
 

Som det fremgår af billederne, var det en fantastisk dag, da der var Sundtoldsmarked.  

 

Næste års marked er lørdag den 18. august  

Sundtoldsmarkedet i Helsingør arrangereres af Museerne Helsingør og frivillige tilknyttet museerne. 

 

 



Havnen gik i fisk 
 

I en fantastisk vejrmæssig weekend den 2-3 september, afviklede vi på Nordhavnen, FISK PÅ KAJEN 

arrangementet, i samarbejde med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, der jo som bekendt, netop har 

til huse på Helsingør Nordhavn. 

Vores Borgmester Benedikte Kiær åbnede arrangementet, og vores ny udnævnte Fiskeriminister Karen 

Ellemann fortsatte i sin tale med at påpege vigtigheden af, at Danmark skal fortsætte sin placering 

som en betydende fiskerination, hvor der skal være plads til alle, ikke kun til de såkaldte 

”kvotekonger” på vestkysten. Bennedikte Kiær og Karen Ellemann roste i deres tale også formanden 

for FSK, Søren Jacobsen, for hans utrættelige lobbyarbejde med, at få lydhørhed for de mindre og 

miljøorienterede fiskere, som fisker i mindre kuttere fra mange havne på de danske kyster.  

Hotel Marienlyst stillede kokke til rådighed, og de ny fangede grillstegte rødspætter – arrangeret på en 

yderst delikat grøntsags-bund, fik mundvandet til at løbe. Vi havde 6 kuttere fra Hundested, Sletten og 

Helsingør ved kajen, og de medbagte makreller, torsk, rødspætter og KONK, blev afsat til yderst 

fornuftige priser. Øresunds Akvariet havde opstillet røre bassin, til stor glæde for alle aldre, som blev 

”undervist” i Øresunds bundfauna, fiske- og dyrebestand af Jens P. Jeppesen og hans medarbejdere fra 

Øresundsakvariet. 

 
Godt 800 besøgende valfartede i dagens løb ind og ud på Midtermolen. En succes, som allerede nu skal 

planlægges til gennemførelse igen i september 2018. 

 

Øresundsakvariet/Vandlaboratorium  

Så lægger vi sidste hånd på planlægningen af Vandlaboratoriet  

 

Rådgivere og specialister lægger nu sidste hånd på det tekniske design af bassinet, der til foråret bliver 

et lille stykke Øresund lige midt på Nordhavnen.  

Når vi har en tidsplan for anlægsarbejdet, lægger vi den og de nyeste tegninger på havnens 

hjemmeside, så I kan følge med i processen.  

Vi glæder os til at kunne fortælle mere sidst på året.  

 



Havnens brugere har talt… 

 

Måske har du opdaget dem – opslagene med en tusch i en snor, der hen over sommeren har hængt 

rundt omkring på Nordhavnen med en opfordring til at fortælle os om, hvordan du oplever havnen? 

Måske har du endda skrevet dine synspunkter og idéer på plancherne? Eller er blevet ’forstyrret’ i dine 

aktiviteter på havnen med spørgsmål om, hvad du synes om den? 

 

Siden foråret har jeg samlet input fra bådejere, gæstesejlere og andre af havnens brugere om, hvad 

der er godt og skidt herude, og jeg har fået masser af forslag til, hvordan Nordhavnen kan udvikles. 

Hele otte plancher fulde af input er det blevet til, foruden 15 små interviews med folk, der var i gang 

med aktiviteter på havnen. Jeg har også været ude og kigge på andre havne, for at få gode idéer. Jeg 

er nu i gang med at trække de mange informationer ud af brugerundersøgelsen, som jeg skal bruge for 

at udarbejde en ny udviklingsplan for Nordhavnen. Ambitionen fra havnens side er klar: Nordhavnen 

skal både være en fantastisk lystbådehavn og samtidig et udflugtsmål i byen. Der skal være noget at 

komme efter for alle, også dem, der ikke har en båd selv. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis ikke du nåede at skrive på plancherne, er det ikke 

for sent: Send i stedet en mail til mig på 

lej02@helsingor.dk og giv mig dine synspunkter på 

spørgsmålene nedenfor.  

 

 Skriv et par ord eller sætninger, der beskriver 

Nordhavnen 

 Hvad er det bedste ved Nordhavnen? 

 Hvordan kunne vi gøre Nordhavnen bedre for dig? 

 Hvilken havn er den bedste, du kender – og 

hvorfor? 

 

 

Tusind tak til alle jer, der engagerer jer i, hvordan havnen kan udvikles. Jeres bidrag er meget 

værdifulde for os. I løbet af vinteren arbejder vi på den nye udviklingsplan. Vi glæder os til at kunne 

præsentere den til næste år – og til at begynde at realisere de nye tiltag... 

 

Lene Jensen, udviklingsmedarbejder i Helsingør Havne 
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Havnens Dag/Vild med Vand 

Stemningsbilleder 

 
 
 

Havnens dag/Vild med Vand 2018 er 9.september 

 

Opslagstavlen 
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Førstehjælpsudstyr 

 
 

 

 

 

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. Hjertestarteren kan bruges af ALLE. Følg 
instruktionerne, som gives i klart sprog på dansk. 
 

 

HVERT MINUT TÆLLER 
 

 

 

 

 

Førstehjælpskasse 
 

 
 
Der findes også en velassorteret førstehjælpskasse på 

Havnekontoret Nordhavnsvej 13, 3000 Helsingør 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingør Havne Kalender 

December 

  Glædelig Jul 

Januar 

 

Godt Nytår 
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ÅBNINGSTIDER 

Bemærk nye åbningstider på kontoret 

 

Havnekontoret 49 28 10 80 

 E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 

 

1. september – 31. maj   9.00 – 13.00 

Onsdag      Lukket 

 

Havnevagten træffes alle dage på   25 31 10 80 

1. september – 31. marts  6.00 – 16.00 

Weekender i perioden  

1. november – 31. marts dog kun   6.30 - 12.30  

 

 

 

Personalet på Helsingør Havne  

ønsker jer alle en rigtig god vinter 
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