HELSINGØR HAVNE
Nyhedsbrev
Efterår/Vinter 2014

Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk

Nyhedsbrev, info og oplysninger
Vi mangler stadig e-mail adresser. Da vi gerne vil have, at vores nyhedsbrev, diverse informationer og
oplysninger, kommer ud til så mange som muligt, opfordrer vi til at sørge for, at havnens database altid er
opdateret.
Giv derfor altid Havnekontoret besked ved ændringer.
Havnens vedtægter
De kan ses på hjemmesiden, under Helsingør Nordhavn Vedtægter
Log-in til WI-FI
Gratis trådløst net på havnen.
Brugernavn: havn

Hygge på hoppepuden

Kode:3000

Maritimt loppemarked på Havnens Dag

Ironman indtager Helsingør
14. september 2014 er al til/frakørsel til Nordhavnen spærret i tidsrummet
07.30 til 17.30.
Lørdagen starter den første del af konkurrencen, når KMD 4:18:4 Kronborg går i gang.
Det er et minitriatlon, som består af 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb ved
Sommariva. Dette har dog ikke indflydelse på Nordhavnen.
Søndagen kulminerer det hele med den halve Ironmandistance, også kaldet KMD
IRONMAN 70.3 Kronborg. Her hopper cirka 1.200 atleter i havnen ved Kulturværftet og
svømmer 1900 m, springer derefter på cyklen til en 90 km tur rundt i Nordsjælland og
løber til sidst en halvmaraton på en rute, der snor sig omkring Kronborg og Nordhavnen.
Klik her for mere info

Stativer
Der er igen i år bestilt flere stativer og vi regner med, at vi har stativer nok til alle, der
ønsker at få deres båd på land.
MEN: i år kan det komme til at knibe med pladsen, på grund af gennemførsel af
renoveringsplanen og at vi ikke har Nordre P-plads til vinteropbevaring. Denne skal
bruges af Havneentreprenørerne
Hvis man derfor har mulighed for at blive i vandet, kan man eventuelt lave en
korttidsoptagning i foråret 2015. Havnen bestræber sig på at finde alternative
landpladser. Al optagning foregår efter først til mølle princippet.
Der kan allerede nu bookes til vinteropbevaring fra den 22.9.2014.

Søsætning
Alle både skal være i vandet igen senest 1.6.2015.
Der vil dog være både, der afhængig af hvor båden er placeret, skal være i vandet
henholdsvis inden 15.4.2015 eller 1.5.2015. Placeringen af disse både aftales med
havneassistenterne.
Kontakt eventuelt en havneassistent, inden båden skal placeres på land.

Renovering af Nordre Inderhavn
Renoveringen påbegyndes i uge 40. Alle pladslejere fra broerne 6-11 skal finde
alternative pladser inden 1.10.2014. Man må meget gerne selv se sig om efter en ledig
plads der passer til båden, men selvfølgelig vil vores havneassistenter, samt kontoret
prøve at hjælpe med at finde pladser.
Entreprenøren CG Jensen etablerer byggeplads fra ca. 17-18 september på Nordre Pplads.
Vær opmærksom på, at strømmen til nogle af broerne afbrydes måske allerede i uge 39,
da nogle af hoved el-tavlerne skal flyttes.
Kørevejen til Nordre mole vil i dele af byggeperioden være helt afspærret.

Optagevogn og havnens stativer
Booking af optagning i
vores stativer er i fuld
gang.
Det foregår via vores
hjemmeside, men
bemærk at optagning
for vinter, pt. først kan
ske efter 22.9.2014

Afspærring i forbindelse med bådoptagning.
De 4 lørdage i oktober, vil der være afspærret på Søndre P-plads fra kl. 7.00-14.00.
Kørevejen til slæbestedet vil primært forsøgt holdt åben.

Master skal efter afrigning lægges i masteskuret.
Midtermolen skal bruges til opbevaring af både denne vinter.

Nye skure
De nye skure ved broerne 20-24 er taget i brug og alle er lejet ud pr. 1.9.2014.

Slæbestedet
Der er genetableret nyt spil ved slæbestedet.

Brugerudvalgsmøde
Der afholdes møde i Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg, torsdag den 18.9.2014.

Stemningsbilleder fra Havnene

Bukke og stativer(private)
Vi gør igen opmærksom på, at private stativer ikke længere kan opbevares på havnens område, efter at
båden er søsat.
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.
Mastevogne og bagagevogne
Mastevogne og bagagevogne skal 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,
så 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.

Stemningsbilleder fra sundtoldmarkedet i Helsingør

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

Førstehjælpsudstyr

Der er placeret en
hjertestarter i gæsterummet
på havnekontoret.

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

Det er vigtigt, at personer
med hjertestop modtager
hjælp hurtigst muligt.

Havnekontoret er åbent for ekspedition:

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

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

Hjertestarter

Førstehjælpskasse
Adgang til
Havnekontoret hele
døgnet med Tally kort.

På Havnekontoret findes en
velassorteret
førstehjælpskasse.

