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Nyhedsbrev, info og oplysninger
For at få vores nyhedsbrev, samt andre informationer og oplysninger, skal vi bruge jeres e-mail adresse.
Giv også Havnekontoret besked ved ændringer af adresse og telefonnumre.

Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk

Nordre Inderhavn
Etape 2, renovering af Nordre Inderhavn er meget tæt på at være færdig.
Alle gamle broer i nordre inderhavn er fjernet og der er lavet flydebroer. På bro 6 er der
rammet en ny spuns. Hele inderhavnen er uddybet til minimum 2,5 meter.
Alle, der havde plads i dette område før, er blevet flyttet tilbage på nye pladser, til de
flestes tilfredsstillelse - godt klaret Tom.

Det har været et kæmpe puslespil at få opfyldt pladsønsker for alle, men i det store og
hele er det tilfredse bådejere, vi har fået tilbagemeldinger fra.
Der er enkelte vi stadig er i gang med at rokere til anden plads.

Vi forventer at både, der har fået plads på bro 6 og 7 kan komme på plads 7.4.2015
På flydebroerne, bro 9 og 10 samt bro 11, vil bådene kunne komme på plads sidst i april.

Efter endt renovering er der Tally standere
på alle broer. Pladslejere på de nye broer
kan henvende sig på kontoret og få
oprettet et kort registreret med navn.

Der bygges ny servicebygning på Nordre mole i stedet for Borgen.

Etape 3 udføres i 2015 og omfatter
promenade strækningen fra bro 11-15 og
fra 15- til Kronborg strand
Der laves ny landfæstning til bro
14, beddingspladsen udjævnes og der
skabes nye belægningsarealer.
I princippet bliver der ikke lavet om på
broerne, men der vil ske ændringer på
de inderste pladser ved bro 12-13-og 14.
Der skal uddybes til ca. 2,50-3,00 m,
indtil den nye promenade.
Etableringen af havnepromenaden sker i
medfør af en lokalplan, som har til formål
at skabe sammenhæng imellem
Helsingør By, Kulturhavn Kronborg og
Nordhavnen. Projektet er færdigt i april
2016.

Der er blevet bygget 16 nye skure på de
nye plankedæk mellem bro 18 og 20.
De 12 af dem er lejet ud til vores brugere
og de 4 skal tilsammen udgøre et
toilet/bad bygning.

Vores TallyKey automat er nu pengeløs.
Der kan dog stadig bruges kontanter på Havnekontoret.
Alle med fast plads skal have et kort der er udstedt på kontoret. Er det kort du har,
trukket i automaten, skal du henvende sig til havnekontoret og få lavet et nyt kort.
Når du herefter skal påfylde penge på kortet i automaten, skal menuen ”Medlemsservice”
benyttes

Vi henstiller igen i år til, at der ikke parkeres i bådrækkerne, mens der er søsætning af
både.

Det er til stor gene for havnens
personale, når de arbejder med
bådene.

Efter påske, når der bliver rigtig
travlt med søsætning, vil der
være dage, hvor der bliver
afspærret på Søndre P-plads fra
kl. 7.00-14.00.

Kørevejen til slæbestedet vil
primært forsøgt holdt åben.

Gratis leje af støvsuger- kun betaling af slibepapir
Husk at det er gratis at låne en af havnens 4 slibemaskiner/støvsugere, inkl. slibepapir til normalt forbrug,
når båden skal klargøres. Ved alle slibearbejder skal støvsugerne anvendes.

Vedrørende plads/kontrakt/båd.
En reminder vedrørende vedtægter og ordensregler for kontrakter, indgået for bådplads
på Helsingør Nordhavn.






Retten til bådplads er personlig og pladsen må ikke overdrages eller fremlejes til
andre.
Man kan have en medejer på sin båd. Ikke på bådplads.
Skal man have skrevet en medejer på sin kontrakt, skal det samtidig
dokumenteres, at pladslejer ejer minimum 50 % af båden.
Kopi af forsikringspolice på gældende forsikring i pladslejers navn, skal altid
foreligge på Havnekontoret.
Opsigelse af bådplads skal ske skriftligt eller på mail med 2 måneders varsel fra
førstkommende første.

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
Private stativer skal efter søsætning tages væk fra havnens område.
Man er velkommen til at have sin båd stående i eget stativ om vinteren, men det skal
væk fra havnens område om sommeren.
Hvis havnens personale bliver nødt til at håndtere private stativer, vil der også her,
efterfølgende blive opkrævet betaling for brug af mandetimer.

Booking af søsætning er i fuld gang.
Det foregår via vores hjemmeside Optagning/Søsætning

I år har vi en del udfordringer omkring søsætning og pladser,
men vi gør alt hvad vi kan, for at få det hele til at gå op i en
højere enhed.

Og nu til noget helt andet 
Aktiviteter i området omkring vores havn
Kongeskibet
5.5.2015kl. 15.00
Multietnisk festival i Kulturhavnen
30.5.2015
Multietnisk Forum holder Kulturfestival på Ravelinen i Kulturhavn Kronborg.
Lille Krydstogtskib – SERENISSIMA
14.6.2015 - kl. 7.00-12.30
Ironman
19.6. kl. 18.00-20.00 +
21.6. kl. 6.45.-17.00
Igen i år lægger Helsingør havn, skove og veje til KMD IRONMAN. Det store løb foregår
søndag den 21. juni.
Fredag den 19. juni er der også mulighed for at tage en forkortet rute.
Under selve løbet vil det ikke være muligt at komme til og fra Nordhavnen i bil. 7-17

Sjælland Rundt Kapsejlads
25.6.2015
Sejladsen hvor de fleste sejlførende både
kan deltage.

Post Danmark Rundt
4.- 8. august køres den 25. udgave af Post Danmark Rundt.
Fredag den 7. august kl.17.00 – 21.00 bliver det stjernespækkede Post Danmark Rundtfelt sendt af sted på enkeltstarten, som i år er på 13,6 km.
Den afgørende enkeltstart begynder på værftspladsen og målet er ved kaj 5 i Helsingør
Havn- Kongekajen
Under selve løbet vil det ikke være muligt at komme til og fra Nordhavnen i bil. 17-21

Lille Krydstogtskib - MS Island Sky
15.8.2015- kl. 7.00-12.00

Nordhavnens dag
15.8.2015
En dag fyldt med masser af aktiviteter og god levende musik.
Der vil som tidligere år være maritimt loppemarked, musik, Fregatskydning og diverse
aktiviteter fra klubber og butikker.

Sundtoldmarked
22.8.2015
En festlig begivenhed med mange aktiviteter, hvor Helsingør Havn får besøg af mange
sejlskibe. Skibene ankommer fra fredag.

Sejl til koncert
27.6.2015 Fest på Kajen fra kl. 17.00
Kim Larsen & Kjukken, Folkeklubben og John Mogensen Show Band.
28.8.2015 Rasmus Seebach
29.8.2015 Dizzy Mizz Lizzy
Du kan sejle til Fest På Kajen, Rasmus
Seebach og Dizzy Miss Lizzy og lægge til
lige ved koncertpladsen. Lyt til musikken
fra båden, eller gå op på koncertpladsen.
Med en bådbillet, kan du sejle ind i havnen
fra klokken 15.00, og gå i land på pladsen
fra klokken 17.00. Båden skal være
minimum 9 meter / 30 fod

Serviceport Elsinore / Servicehavn Helsingør
Helsingør Havne vil forsøge at markedsføre sig som en aktiv servicehavn over for de ca.
32.000 skibe, der årligt passerer ind og ud af Øresund.
HSH har indledt partnerskab med mere end 20 lokale maritime virksomheder,
Helsingborg Hamn, Oresund DryDocks samt FROG Marina Service fra Göteborg.
Håbet er, at trafikken vil øges markant, så der vil skabes grobund for endnu flere
arbejdspladser hos de involverede virksomheder/partnere.

Havnens vedtægter
kan ses på hjemmesiden, under Helsingør Nordhavn
Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn

Log-in til WI-FI
Gratis trådløst net på havnen.
Brugernavn : havn
Kode:
3000

Førstehjælpsudstyr

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

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:
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

Hjertestarter

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

Førstehjælpskasse
Adgang til
Havnekontoret hele
døgnet med Tally kort.

På Havnekontoret findes en
velassorteret
førstehjælpskasse.

Både med fast plads skal ligge på egen plads i sommerperioden.
I vinterperioden kan båden ligge på anden plads, men kun ifølge

16. april til 26. august

6.00 – 21.00

aftale med havnen.

Et skib sejler forbi en ø.
En passager ser en mand i laset tøj, der står
og hopper, mens han vifter med armene.
"Hvem er det?", spørger passageren.
Kaptajnen: "Det ved jeg ikke, men han bliver
vildt glad hver gang vi sejler forbi!"

Fri/Optaget skilt:
Ud og hjem samme dag =
RØD
Alle andre sejladser =
GRØN
med hjemkomstdato

Personalet på Helsingør Havne ønsker alle en god sejlsæson

