HELSINGØR HAVNE
Nyhedsbrev forår/sommer 2017

Godmorgen på Havnen
Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn
Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk
Gratis WI-FI – Der skal ikke bruges kode.
Mail: Nordhavnen@helsingor.dk
Der er stadig nogen, der mangler at få registreret en e-mailadresse. Vi vil gerne have, at alle
vores nyheder, diverse informationer, oplysninger og vejrvarsler kommer ud til så mange
som muligt, så hvis du er en af dem, der mangler: Kom ind på Havnekontoret eller send den
til os.
Der er mange, der glemmer at oplyse ny adresse ved flytning. Dette samt ændringer i
telefonnummer og e-mail, skal oplyses på Havnekontoret.

Nu det tid for søsætning af både
Ifølge Havnens takstregulativ, skulle priserne på søsætning/optagning stige pr. 1.4.2017.
Denne stigning vil dog først træde i kraft 1.6.2017, når alle i år er søsat.

Vi opfordrer igen alle til at respektere de afmærkninger vores Havneassistenter sætter op,
når der er optagning/søsætning af både.
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.

Her kan du se en video med optagning af en båd

Ved klargøring af båden, inden den skal søsættes, minder vi om, at det er gratis at låne en af
Havnens 4 slibemaskiner/støvsugere. Det er inklusiv slibepapir til normalt forbrug. Ved alle
slibearbejder skal støvsuger anvendes.

Ny udviklingsmedarbejder i Helsingør Havne
Den 1. februar blev havnekontoret en medarbejder rigere, da Lene Jensen
blev ansat som udviklingsmedarbejder. Lene skal arbejde med generel
udvikling af både Nordhavnen og selvstyrehavnen og fungere som
projektleder på såvel anlægsprojekter som udviklingsprojekter. Hun kommer
fra en stilling som udviklingsmedarbejder i Amager Strandpark I/S, der
udviklede og drev Amager Strand og har derfor masser af erfaring med vandaktiviteter og
kystfritidsliv, selv om hun ikke tidligere har arbejdet med havne.
”Jeg glæder mig til at lære havnene og deres mange brugere og aktiviteter at kende”, siger
Lene, som i løbet af 2017 går i gang med en ny udviklingsplan for Nordhavnen. ”Der er
mange opgaver på mit bord, og en af de første, som jeg er gået i gang med, er at finde nye
lejere til bygningen Nordhavnsvej 2c, hvor en udbudsforretning er i gang lige nu. Jeg arbejder
også på at få Nationalmuseets træskibssamling til Kulturhavnen og på at forsøge at få
realiseret et udendørs akvarium til Øresundsakvariet. Og så ville det være fantastisk, hvis det
kunne lykkes os at finde penge til at lave en helårslegeplads på havnen, for det er noget, vi
meget gerne ville have”.
Lene er bosiddende i København, men har flere gange tidligere lavet projekter i Helsingør.
Dels har hun haft sommerjob i Helsingør Kommune under sin studietid, og dels har hun lavet
en stor del af udsmykningen på Børnebiblioteket i Kulturværftet. Hun har også været indbudt
til konkurrencen om at designe legeområdet på Kronborg.
Når arbejdet med den nye udviklingsplan for Nordhavnen går i gang, vil Lene lave en masse
brugerundersøgelser på havnen. ”Så bliv ikke overrasket, hvis der dumper et spørgeskema
ned i din båd eller hvis jeg går rundt i området og laver små interviews”, siger Lene, der også
forventer at arrangere ’Åbent Havnekontor’, hvor alle kan komme forbi og fortælle om deres
ønsker og drømme om havnen.

Premiere på havne-rundfart til sommer
Til sommer vil det være muligt at komme på havnerundfart og fotosafari omkring Kronborg fra søsiden.
Havnerundfarten kommer til at sejle mellem Statshavnen, med Kronborg som mål for en
fotosafari, hvor man bliver sejlet også om på den ydre side af slottet og videre til
Nordhavnen. Og den modsatte vej.

Fri/Optaget Skilte

Når nu alle, der sejler rundt på weekend, ferie eller blot vil besøge en havn, har brug for en
ledig plads at overnatte på, vil vi lige genopfriske proceduren omkring brugen af fri/optaget
skiltene.
Når I sejler ud, for først at vende tilbage til pladsen efter et døgn, en weekend, eller en
ferietur, SKAL skiltet vendes til fri, og en mærkat med tydelig dato, og evt. tidspunkt for
hjemkomst påsættes.
Det er havnepersonalets erfaring, at systemet med mærkningen, samt skiltet på grønt,
respekteres og virker bedre end en plads på rødt. Havnepersonalet har en stående ordre på
at vende skiltet, når en plads har været ledig over en nat.
Hvis I kommer tidligere hjem, så ring i rigtig god tid, 24 timer før, og ikke når I ligger ud for
Snekkersten på vej nordover. Vi flytter ikke gerne en gæstesejler, der har lagt sig i god tro.
Gæstebåde med fast gæstenummer har ret til at benytte grønne pladser. Ved sejlads på en
dagtur, hvor gæstebåden er tilbage samme dag, kan det grønne skilt vendes til rødt. I alle
andre tilfælde må grøn/rød skilt alene vendes af den faste pladslejer eller af Havneopsynet.
Husk! Vi vil alle gerne kunne finde en ledig plads, når vi kommer til en fremmed havn.

Tally Standere
Vi har desværre konstateret, at der på omkring 1½ % af vores kortlæsere i Tally standerne,
har været en fejl, der bevirker, at man kan tage el fra standeren uden at betale. Kortlæseren
vil stå på 0,00, selvom der er forbrug på standeren.
Vi vil løbende lave kontrol af standerne i samarbejde med Tally Key, for at se, om det er et
enestående tilfælde, eller om der et software problem i kortlæserne. Defekte kortlæsere vil
blive udskiftet hurtigst muligt.
Vi beder derfor havnens brugere om at henvende sig til en havneassistent eller på
havnekontoret, hvis I skulle komme ud for sådanne eller lignende tilfælde. Vi videresælger
strømmen fra Forsyning Helsingør, så denne ”gratis” strøm skal vi stadigvæk betale for, og
det vil sige, at det går ud over de andre vedligeholdelses og forbedringsprojekter, vi har
planlagt på havnen.
Havneadministrationen

Lidt af hvert

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

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 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.

Indbrud og tyverier
Vi har desværre en gang imellem meldinger om indbrud og tyveri på Havnen. Vi har bedt
vores vagtfirma være ekstra opmærksomme, når de kører deres runder. Husk at anmelde til
forsikring og politi.

Trapper og trin
Etablering af trapper til bådpladser i nordre inderhavn har været en del af renoveringen. Som
en ekstra service, har vi i de sidste to år også etableret det andre steder i havnen.
Denne gratis service slutter 1.4.2017. Der kan stadig etableres trapper til bådpladser, det vil
dog fremover blive for bådejers egen regning. Der bliver opkrævet arbejdstid samt
materialeforbrug.

Nordre parkeringsplads er blevet renoveret og der lægges slidlag/asfalt på til juni.

Helsingør Havne Kalender
April

Maj

4-13. Legeskibet Lilla Dan
14-16. Skoleskibet DANMARK
25. Krydstogtskib Prinsendam

Juni

Juli

1. Kronborgstafetten

12. Krydstogtskib Serrinissima

9. Sejl til koncert med Kansas

31. Passagefestival

10. Havnens Dag/Vild med Vand
16. Mini Iron man 4:18:4
18. IRONMAN 70.3 European Championship
Nordhavnen være spærret af fra ca. 07.30.-17.30
27. Krydstogtskib Prinsendam
28. Sejl til koncert med Bryan Adams
30. Krydstogtskib Artania

august

september

15. Krydstogtskib Island Sky

2. Multi Kulturel Festival

17. Krydstogtskib Island Sky

3. Nordhavnen går i Fisk (Fiskens dag)

19. Sundtoldsmarked

Kronborgstafetten
Fra stævnepladsen på Kulturhavnen Kronborg kan deltagere vælge at løbe eller gå ud på to
forskellige ruter. Den klassiske tur omkring Kronborg Slot med udsigt til Øresund, Helsingør
Kulturhavn og Helsingørs gamle by. Eller den maritime tur i retning mod
Nordhavnen, omkring Øresundsakvariet og den nye promenade. Begge ruter er 2
km lange. Målstregen og startlinjen ligger på pladsen foran Kulturværftet og M/S museet for
Søfart. Stafetten starter kl. 18.00 og slutter kl. 19.30. Herefter er der spisning og hygge til kl.
22.00.

Havnens Dag/Vil med Vand
Mange forskellige aktiviteter og åbent hus i de maritime klubber og butikkerne på Havnen.

Skoleskibet Danmark
Søndag 14. maj kl. 15-17 og mandag 15.
maj kl. 13-15: Åbent Skib på skoleskibet
med gratis adgang for alle.
Tirsdag den 16. maj kl. 10: Skoleskibet
DANMARK stævner ud fra Helsingør Havn
med kurs mod København.

Sundtoldsmarked
Vi skruer tiden tilbage til fortidens Helsingør. Vi genoplever for en enkelt dag Helsingørs
storhedstid som Sundtoldsby, når det historiske marked genopstår i autentiske rammer.

Bølgebryderen på Helsingør Havn virker efter hensigten
Den har en bølgedæmpende virkning på ca. 30-40 % til glæde for de mindre erhvervsfartøjer
i inderhavnen.

Opslagstavlen

Førstehjælpsudstyr
Hjertestarter og Førstehjælpskasse

Der er placeret en hjertestarter lige udenfor havnekontoret.
Det er vigtigt, at personer med hjertestop modtager hjælp hurtigst muligt.

HVERT MINUT TÆLLER
Hjertestarteren kan bruges af ALLE. Følg instruktionerne, som gives i klart sprog på dansk.
På Havnekontoret Nordhavnsvej 13, 3000 Helsingør, findes også en velassorteret
førstehjælpskasse.

ÅBNINGSTIDER
Havnekontoret 49 28 10 80
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk
1. september – 31. maj

9.00 – 13.00

1. juni – 31. august

8.00 – 15.00

Torsdag (1.6.-31.8.)

8.00 – 17.00

Havnevagten træffes alle dage på

25 31 10 80

1.april – 15. april

6.00 – 16.00

16.april – 31.august

6.00 – 18.00

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 sejlsæson
og god påske

