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Gratis WI-FI – Der er ikke kode på Wi-Fi.

Pladslejers pligt at oplyse adresseændringer mm
Vi er mange gange ude for, at vi ikke kan få fat i vores pladslejere.
Husk at fortæl på kontoret, når du skifter adresse, telefonnummer eller
mailadresse. Der er stadig en del, der ikke har oplyst en mailadresse.
Hvis man vil være sikker på at få info om Havnen, vejrvarsler, vores
Nyhedsbrev og andet vi sender ud, er det vigtigt, at vi har de rigtige
oplysninger.

Vinterkontrakt
Der er en del bådejere, der tror, at når de har vinterkontrakt, er det
inklusiv reservation af stativ og plads på land. Det er det ikke.
At have vinterkontrakt betyder, at man har sin båd på Havnens område
i vinterperioden 1.12.-31.3.
Optagning og leje af stativ, bestilles og betales separat.
Det er det samme, som når man skal tages op af vognmanden. Her
bestiller man også en tid og hermed en plads.

Oprydning på broerne
Enhver pladslejer skal rydde op ved sin egen plads.
Havneadministrationen forbeholder sig ret til at fjerne efterladte ting,
der kan være til gene for andre.

Masteskure
Der må ikke opbevares spiler- og storsejls bomme i masteskurerne.
Andet aftales med Havneassistenterne.

Spule/male båd
Husk at tage hensyn til nabobådene, når der arbejdes på bådene.

Bagagevogne og Grillpladser
Brugerne på Havnen ønsker nye bagagevogne og vi undersøger, hvilke
vi skal indkøbe og hvad der er råd til.
Vi forventer at etablere nye grillpladser på Havnen 2017

Farvel til tidligere Havnechef, Benny Carlsen
Vi fik sagt farvel til Benny Carlsen, der stoppede som Havnechef og
efter afskedsreception og en fornøjelig afsked på kajen, satte han kurs
mod varmere himmelstrøg med det flotte skib Ajoupa. Vi ønsker ham
god vind, et dejligt otium og held og lykke fremover.

Goddag til ny Havnechef,
Jesper Schrøder
Vi har budt velkommen til
Jesper Schrøder, og ser frem til
et godt samarbejde.
Han har ansvaret for den
daglige drift af Helsingør Havne
og for at sikre udviklingen af
havnen i tæt samarbejde med
blandt andre Kronborg,
Kulturværftet og Søfartsmuseet. Han har i de sidste 10 år fungeret som
leder for Amager Strandpark I/S med ansvar for den daglige drift,
sekretariatsledelse, diverse anlægsprojekter og servicering af såvel
borgere som politikere.

Strandpromenaden
Strandpromenaden omlægges så vejen rykker nærmere
Øresundsakvariet. Overfor akvariet, indrettes nye parkeringspladser.
Det grove arbejde forventes færdigt til nytår. Belægning med endelig
slidlag lægges på til foråret, når bådene er blevet søsat. Det er Center
for By, Land og Vand der står for projektet.

Øresundsakvariet
Vi er langt i planerne omkring samarbejdet med Øresundsakvariet,
vedrørende vandlaboratorie og legeplads. Vi mangler den endelige
bevilling fra de fonde, der er søgt.

Bølgebryder i Helsingør Havn
Den flydende bølgebryder i Helsingør Havn er på plads og forventes
funktionsdygtig ultimo november. Den er 90 m lang, 6 m bred og med
dybgang på 2,4 m. Den vejer mere end 400 tons, og giver 180 meter
ekstra kajplads. Formålet er primært at dæmpe og reducere bølgerne i
indre del af Havnen og skal bruges som gæstekaj i sommerperioden.

Optagning af både
Der er nu lukket for booking til optagning af både. Der bliver ikke åbnet
igen, da vi har opbrugt alle vore stativer og vores landplads.
Skal du lave noget på båden, er der altid mulighed for at komme op i
foråret en uges tid eller mere.

Søsætning i forhold til, hvor din båd står
Når du skal søsættes til foråret, er det en god idé at snakke med de
bådejere, der står foran dig og aftale søsætningstid, så de forreste
kommer i vandet først.

Betingelser for optagning i Havnens stativer
Når båden er sat i stativet overgår ansvar til bådens forsikring.
Båden bliver sat i stativet efter brugsanvisning for de enkelte stativer.
Hvis bådejere ikke følger vores betingelser, for eksempel vedrørende
presenninger eller bom telt, er det bådejerens eget ansvar, da det øger
risikoen for uheld ved kraftig vind.
Når båden er placeret af Havnens personale, er den sat efter forskrifter
med tyngdepunktet rigtigt i stativet. Leverandøren har været på
Havnen og ud over hans anvisninger, bliver der sat ekstra støtte på
stativet.

!!! Respektér afmærkninger ved bådoptagning !!!
Der er stadig nogen, der ikke respekterer de afmærkninger,
Havneassistenterne sætter op, når der er optagning/søsætning af både.
Det er ikke sat op for at genere bådejerne, men for at sikre vores
personale, når de manøvrerer rundt med bådene. Vi har oplevet
bådejere, der sidder i deres bil og vifter med armene, at vores vogn
skal flytte sig, så de kan komme forbi. Det er simpelthen ikke i orden.

Fotos: Havneassistent Ole Thomsen
Det er heller ikke i orden at parkere sin bil, så det er et problem for
personalet at komme rundt med optagervognen og sætte både på
plads.

Indvielse af Havnepromenaden
Indvielse af Havnepromenaden i maj måned, var en stor succes, hvor
mange mennesker besøgte Helsingør Nordhavn for at fejre indvielsen af
den nyrenoverede Havn. Borgmester Benedikte Kiær indviede den nye
havnepromenade og Helsingør Pigegarde samlede som altid mange
mennesker og var med til at gøre åbningen festlig.

Fotos: Havneassistent Ole Thomsen
Dykkerklubben Aquanaut, Dansk Sørednings Selskab, HAS
Motorbådsafdelingen, Maritimt Center og Onesails holdt åbent
hus hele dagen.
Øresundsakvariet havde stillet bassin op og Kajakklubben Krogen havde
Polokajak kamp.
Derudover havde Havnens butikker og Havnekontoret åbent. På
midtermolen blev der serveret kaffe, kage og musik.
Samtidig blev "Havnens Dag", fejret. Den udspringer af projektet "Vild
Med Vand", som har til formål at tiltrække yngre brugere og
børnefamilier til Danmarks lystbådehavne.


Næste Havnens Dag/Vild med Vand den 10. juni 2017.

Helsingør Nordhavn gik helt i fisk den 28.8.2016.
Der kom hen mod 1000 mennesker forbi, da fiskekuttere fra Øresund,
var sejlet til Nordhavnen og havde inviteret indenfor til en snak om
fiskeriet.

Fotos: Mette Sandahl/Maritim Turisme Projekt
Ude på Havnen kunne man lære at fillettere en rødspætte hurtigt og
nemt og der var tilberedning og salg af friske fiskeretter på kajen.
Derudover kunne man se og føle på fisk i de bassiner,
Øresundsakvariet havde sat på kajen.
Arrangør er FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, som er en
fiskeriforening for de fiskere, der fisker med de skånsomme redskaber,
garn, snurrevod, ruser, tejner og kroge.


Næste gang Nordhavnen går i fisk er den 3.9.2017.

Havnens Vedtægter
Det er nødvendigt at komme med et par henvisninger til
Havnens Vedtægter, da de desværre ikke altid bliver overholdt.
Punkt 4. Retten til bådplads er personlig og pladsen må ikke
overdrages eller fremlejes til andre
Enhver bådejer, der tildeles fast bådplads, skal altid have en gældende
forsikring i pladslejerens navn, og kopi af forsikringspolicen skal
foreligge på Havnekontoret.
Punkt 7. En lejet bådplads må kun være ubenyttet af pladslejer i én
sommerperiode.
I modsat fald vil pladsen blive opsagt og genudlejet til anden side.
Punkt 14. Hvis en bådejer sælger den båd, som er angivet på
kontrakten, og bliver båden på havnen, er den tidligere ejer pligtig til at
give oplysninger om navn og adresse på den nye ejer af båden.
Kontraktindehaveren hæfter for betaling af havneleje indtil fornøden
dokumentation for salget er godkendt af Havneadministrationen.
Bådejere, som afhænder deres både i lejeperioden, flytter fra
kommunen eller på anden måde giver anledning til ændringer i
lejekontrakten, skal straks meddele dette til Havneadministrationen.
Flytning fra kommunen skal meddeles til Havneadministrationen.
Flytter lejeren af en fast bådplads fra Helsingør Kommune opsiges
pladsen med udgangen af indeværende lejeperiode.
Punkt 18. Skure forbeholdes bådejere med kontrakt på fast bådplads
og tildeles i den rækkefølge ansøgningerne modtages.
Retten til skur er personlig og skuret må ikke overdrages eller fremlejes
til andre.
Der oprettes en lejekontrakt mellem skurlejeren og Havneadministrationen.
Medejer på båden kan ved eventuel overtagelse af bådpladsen ikke
overtage skuret.
Ved opsigelse af bådplads ophører samtidig retten til leje af skur.
Skure må alene anvendes som garn- og grejskure.

Helsingør Havn 2016

Fotos: Havneassistent Ole Thomsen

Dannebrog på besøg

Her er det ”Island
Sky”, der gæster
Havnen
”Island Sky” kommer på
besøg to gange til næste
år.
MS Island Sky har plads til
ca. 116 passagerer og er
blandt de mindre skibe, der
kan gå helt ind til Konge
Kajen
Island-sky gennemgik en
totalrenovering i 2010, der
førte skibet frem til et af
verdens mest luksuiøse
krydstogtskibe.
Fotos: Havneassistent Ole Thomsen

Krydstogt anløb i 2017
Til næste år er der 5 anløb (måske 6) til Helsingør Havn.
25.5.2017
27.6.2017
30.6.2017
15.8.2017
17.8.2017

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.00
8.00
7.00
7.00
7.00

"Prinsendam"
"Prinsendam"
"Artania"
"Island sky"
"Island sky"

Ironman 2017
18/6 2017 vil Nordhavnen være spærret af fra ca. 07.30.-17.30
Helsingør danner hvert år rammen om et stort triatlon-stævne. I 2017
er Helsingør værtsby for IRONMAN 70.3 European Championship. Det
sker den 18. juni, og motionister får mulighed for at deltage side om
side med topprofessionelle triatleter.

Fotos: Havneassistent Ole Thomsen

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

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

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

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.

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
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk
Havnekontoret er åbent for ekspedition:
1. april til 31. august:
1. september til 31. marts:
Havnevagten alle dage året rundt:
16. april til 26. august:
1. september til 15. april:

Mandag-fredag
Torsdag
Mandag-fredag

49 28 10 80
08.00 – 15.00
08.00 – 17.00
09.00 – 14.00
25 31 10 80
06.00 – 18.00
06.00 – 16.00

I ønskes alle en rigtig god vinter,
glædelig jul og godt nytår

Fra personalet på Helsingør Havne

