
              

HELSINGØR HAVNE 
   

 

 

 

Nyhedsbrev                                               Forår 2016 
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Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn 
 

Gratis WI-FI på Havnen– Der skal ikke bruges kode. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Foråret er godt i gang og her på Helsingør Nordhavn er vi så småt ved at komme i 

gang med en ny sæson. 

Med dette nyhedsbrev vil vi fortælle lidt om, hvad der har været arbejdet på, og 

især hvad der er færdiggjort i 2015/2016.  

http://www.helsingor-havne.helsingor.dk/
http://www.helsingor-havne.helsingor.dk/~/media/Foundry/Sites/helsingor-havne/ordensregler/Vedtgter%20og%20ordensregler%20revideret%2027022013.ashx
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Havnepromenade – Etape 3 
 

Havnens renovering, Etape 3, deriblandt den flotte promenade, er meget tæt på at 

være færdig. 

Der bliver skabt forbindelse fra stranden ved Nordre mole til Kronborgs stisystem. 

Det omfatter promenade strækning fra bro 11-15 og fra bro 15 til Kronborg 

strand. Ny landfæstning til bro 14. Beddingspladsen er udjævnet. Nye 

belægningsarealer ved den gamle beddingsplads og midtermolen. Der er en del 

ændringer på de inderste pladser ved bro 12-13-og og bro 14.  

Der er uddybet til 2,50-3,00 m, helt ind til den nye promenade mellem bro 12 og 

13 og mellem bro 14 og 15, men IKKE mellem bro 13 og 14. På det stykke har 

det kun været muligt at uddybe til 1,5 meter ved promenaden på grund af 

rammehindringer. 

 

 

  

   

Der er nu adgang til bro 13 og 14 via pladsen foran Kronborg Fiskehus. 

Vejkrydset ved Nordhavnsvej 1(Kronborgvej) er ombygget med nye spærreflader 

og forlængelse af fortov.  

Vi håber meget på, at opnå målet med at skabe sammenhæng imellem Helsingør 

By, Kulturhavn Kronborg og Nordhavnen.  
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Så langt er den nye servicebygning på Nordre Mole 

   
 
Den nye servicebygning vil stå klar til at blive indviet sammen med 

Havnepromenaden den 29. maj. 
Der er 4 nye baderum, deraf 2 familierum, 5 toiletter, udekøkken og udendørs 

bruser. Derudover bliver der anlagt en flot tagterrasse. 
 

Alt det nye står klar til indvielse den 29. maj 2016, som også er Havnens 

Dag 

 

 

Det hele er ved at være 

på plads på den ny 

renoverede Nordhavn, 

som officielt bliver 

indviet den 29.maj 2016 

 

Se meget mere om 

indvielsen senere her i 

Nyhedsbrevet. 

 

Havnechefen på tur 

 
 
   

Nordre inderhavn 
 

Er helt færdig og alle både er enten på plads, eller ved at være det efter vinteren. 
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På bro 14 skal de inderste pladser på Nordsiden bruges af Maritimt Center 

Helsingør, til salg og udlejning af mindre både. Sydsidens inderste pladser bliver 

Øresund Adventures, som udlejer forskellige typer motorbåde, havkajakker og 

SUP boards.  

Maritimt Center Helsingør er startet 1. april i de gamle lokaler, som førhen har 

huset bådebygger. 

Deres ønske er at skabe et levende hus med diverse servicefunktioner for havnens 

brugere.  Til at starte med, er der åbnet for det nye sejloft med forhandling af nye 

Sejl fra OneSails, samt reparation og service på alle typer af sejl, kalecher, 

presenninger.  I løbet af de næste måneder vil de udbygge paletten af ting der vil 

tilbydes.  

1. maj søsættes deres nyindkøbte joller af mærket Smartliner, som kan lejes til 

dagsture på Sundet. Alle både bliver monteret med gældende sikkerhedsudstyr, 

styrerpult, GPS m/fishfinder og kraftige motorer, som kan bringe kunderne sikkert 

rundt på vandet.  

 

Bådmærket Smartliner bliver udstillet i stueetagen, hvor vi tilbyde et bredt 

program af motorbåde fra 12-26 fod i glasfiber og aluminium. Der er indgået 

aftaler med blandt andre, Variant Trailer, Garmin, så der kan tilbydes både til et 

fornuftigt prisniveau. Samtidig vil en del af bådtyperne ligge i vandet, så kunderne 

kan teste dem. 

 

Derudover er der planer om en shop, med et bredt udvalg af fiskeudstyr til hav og 

kyst fiskeri, for at trække flere fiskere til havnen. 

 

Endelig skal det hele bindes sammen omkring service og vedligehold. Spændende 

pakker med opbevaring af både, optagning og vinterklargøring og reparation af 

både.  

 

 

 

 

 

 

Eksempel på en af de både, man 

kan se, leje eller købe hos 

Maritimt Center Helsingør. 
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Der er fuld gang i søsætning af både. 
 

 

  
Afspærring 

Vi henstiller igen i år til, at alle vil respektere havnens afspærring ved 

søsætning/optagning og når der er oprettet byggeplads. 

Det samme med hensyn 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.  

Kørevejen til slæbestedet vil primært forsøgt blive holdt åben.  

Der bliver nogle omlægninger af kørevejen til søndre Mole, når den sidste del af 

promenaden skal støbes. Det kommer til at tage 3-4 uger med start den 11. april. 
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Søsætning 

 
Når der bookes tid til søsætning vil vi anmode om, at der skrives i bemærkninger, 

hvor båden står i forhold til andre både. Det kan eventuelt være en god idé at 

aftale med de omkringstående, at blive sat i vandet samme dag. 

 

Rød/Grøn Fri/Optaget skilte på bådpladsen 
 

Når man sejler ud vendes skiltet på grøn eller rød.  

Sejler man ud og hjem samme dag vendes skiltet på rød.  

Er man væk fra pladsen mere end samme dag, sættes skiltet på grøn eller 

bådejer sætter en label på, hvor der står: Ledig indtil.. fulgt af en dato og et 

klokkeslæt.  

Er man på ferie og kommer hjem før den skrevne dato, er man selvfølgelig 

velkommen til at ringe og få vendt sit skilt af Havnens personale. Dog skal man 

huske, at gøre det dagen før, så en eventuel gæst får tid til at finde en anden 

plads. 

 
 

 
 

 
 

 

Trapper og trin ved de høje broer 
 

Vi har nogle henvendelser fra pladslejere, som synes, der er langt ned fra bro til 

båd. Havnen vil være behjælpelig med at sætte trin/trapper/håndtag op, dér hvor 

problemet er. Man skal altså ikke selv begynde at sætte noget op, men henvende 

sig på Havnekontoret. 

 
Istandsætte båd på land. 

 
Skal båden sættes i stand i foråret, skal det vente til efter, at søsætninger er gået i 

gang. Så snart der er pladser på land, aftales med Havnepersonalet, hvor båden 

kan stå, mens den istandgøres.  

 

Der opfordres til at vise hensyn til andre både, hvis man skal slibe og spule sin båd. 

Vi anbefaler bådejerne, at anvende støvsugeren ved alle slibearbejder. Slibningen 

skal selvfølgelig også udføres, så der opstår mindst mulige gener for andre 

bådejere. 

 

Det er gratis at låne en af havnens 4 maskiner, inkl. slibepapir til normalt 
forbrug, når båden skal klargøres.  

 

Fri/Optaget skilt: 
 

Ud og hjem samme dag =  RØD 
 

Alle andre sejladser =  GRØN med hjemkomstdato 
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Mastevogne og bagagevogne 
 

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

fjernes fra havnens område.  

 
Masteskure 

 

Vi har flyttet det store masteskur til lange master ind på gruspladsen bagved 

Havnekontoret, med indgang fra både Strandpromenaden og gruspladsen. 

 

 
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 stikprøve check af forsikringer 

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. 

 
Bukke og stativer (private)  

Vi gør igen opmærksom på, at private stativer kun må være på Havnens område, 

når bådene står i dem om vinteren. 
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Nyhedsbrev, info og oplysninger 

 
Husk at meddel Havnekontoret alle ændringer vedrørende ændringer i adresse, 

telefonnummer eller e-mail. 

Vi vil gerne have, at alle vores nyheder, informationer, oplysninger og vejrvarsler 

kommer ud til så mange som muligt.  

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Nyt lokale til Motorbådsklubben  

 
Motorbådsklubben har overtaget det tidligere Søspejderhus. Det er blevet sat flot i 

stand. Det er taget i brug og er blevet fejret med indvielse. 

 

   

Motorbådsklubbens tidligere lokale 
 

Havnen har overtaget lokalet og er ved at gøre det i stand. Planen er, at det om 

sommeren kan bruges som gæsterum, hvor man vil kunne sidde spise, hygge eller 

benytte køkken til at tage sin opvask. Derudover skal Havnen bruge det som 

mødelokale. Vi arbejder på at der skal være Wi-Fi i lokalet.  

 

At din båd som minimum 
skal være ansvarsforsikret, 
samt være forsynet med 
navn, hjemsted og gyldigt 
pladsnummer. 

ALTID at meddel på 

havnekontoret, 

vedrørende ny båd eller 

medejer på båden. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlKiwsIHMAhXFFywKHecMAkcQjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-5892080&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNFgKgSRfmVwzyvgEHMjZw3nlRmCCg&ust=1460285183175207
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiijYeYsIHMAhUFBiwKHdIsD7kQjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-4775736&psig=AFQjCNFigyVAMKp5l43c2WC27tfXPrTbtA&ust=1460285116535980
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl_KXnsIHMAhULjywKHS9ZAaAQjRwIBw&url=http://threequartersandcounting.com/2015/08/27/smiley-faces/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNFv6Lco6dvXRvwj0LRAQQWzQzK1-A&ust=1460285295965303
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Havnenes Kalender 2016 
April Maj  

 

 

 

 

28 Legeskibet på besøg 

28. maj-5. juni 

26 

 

Kongeskibet 

 

29 Indvielse af havnepromenaden 

Fra kl. 10.00 

Juni  Juli 

2 Kronborgstafet   

5 Krydstogtskib på reden 

M/S Deutschland 

Kl. 07.00-ca. 16.00 

2 Fest på Kajen fra kl. 17.00: 

Koncert med Lis Sørensen, 

Hardinger Band og Gnags. 

11-12 Multikulturel Festival 

På Ravelinen 

  

18 

 

Krydstogtskib på reden 

M/S Deutschland 

Kl. 07.00-ca. 16.00 

  

19 Ironman   

23-26 Sjælland Rundt   

August  September  

4 

 

Sting koncert på kajen 

Kl. 18.00 

  

20-21 Sundtoldmarked    

 

Koncerter på  
havnefronten. 

 
02. juli Fest på Kajen  

04. august Sting på Havnefronten 
 

SEJL TIL KONCERT  
Du kan også sejle i egen båd til 

koncerten og lægge til lige ved 
koncertpladsen. Lyt til musikken fra din 

båd, eller gå op på koncertpladsen, og 
deltag i festen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Du køber en bådbillet, der giver 

adgang for båd samt kaptajn til 

koncerten. Alle øvrige 
ombordværende gaster/gæster skal 

købe en koncertbillet til normalpris. 
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Fest på Helsingør Havne den 29. maj 

 
En masse aktiviteter og underholdning for hele familien på begge Havne. 

 
Havnens dag og Indvielse af den nye Havnepromenade  

 
Kom til festlig åbning af havnepromenaden og bevægelses banen bag Kulturværftet 

foran Værftshal 17 og 19. 
 

9.30-14.45 ved Kulturværftet og ravelinen 
 

Store legedag på Kulturhavnen 
 

11.00-17.00 Legeskibet er ladet med oplevelser og bevægelsesglæde. Det er på 
én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, 

fællesskab og dannelse. 

Læs mere her. 
 

 
 
 

10.00-18.00 på Helsingør Nordhavn, sker der en masse hele dagen. 
 

Maritimt loppemarked 
 

Havnens butikker flytter udenfor 
 

Havnens dag og Vild med vand i Helsingør Havne. 
 

14.45 spiller pigegarden op ved kulturværftet og trækker folk med til Nordhavnen 
 

15.00 indvier Borgmester, Benedikte Kjær, den nye Havnepromenade. 

 
Aktiviteter fra de forskellige klubber, deriblandt kapsejllads med børn og unge 

juniorafdelingen i Helsingør Amatørsejlklub.  
 

15.15 Kronborg Brass band 
 

16.30 Gas Box  

http://legeskibet.dk/
http://kuto.dk/kalender/2016/maj/store-legedag-vild-med-vand
http://vildmedvand.dk/
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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 desuden en velassorteret førstehjælpskasse. 

 
Adgang til Gæsterummet ved Havnekontoret hele døgnet med Tally kort 

udstyr  

Nordhavnsvej 13 

3000 Helsingør 

E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 

 

Havnekontoret: 49 28 10 80 

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 

 

Havnevagt: Alle dag året rundt 25 31 10 80 
 

1. september til 15. april  

 

06.00 – 16.00 
16. april til 31. august 06.00 – 18.00 
 

 
    

I ønskes alle en rigtig god sommer 

fra Personalet på Helsingør Havne. 
 

 Førstehjælpsudstyr 
 

mailto:nordhavnen@helsingor.dk
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://tornbjerg.ziteman.com/archive/Billeder/SKOLEN/SKOLENS PROFIL/hjertestarter-1.gif&imgrefurl=http://tornbjerg.ziteman.com/page.asp?objectid=contentsection.dk&zcs=2&usg=__f-c48Nb8XdckkEMmewHBCOkQKtM=&h=71&w=71&sz=3&hl=da&start=63&zoom=0&tbnid=leN99ZhiACtxXM:&tbnh=69&tbnw=69&ei=KBxRTaaFHM6cOpWY-bYH&prev=/images?q=hjertestarter&start=60&hl=da&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.hjertevagt.dk/Images/lid_on.jpg&imgrefurl=http://www.hjertevagt.dk/&usg=__d7qY-IccVMobwMia_Gc4J20WCNY=&h=165&w=230&sz=9&hl=da&start=40&zoom=1&tbnid=stkbx18d1lEhUM:&tbnh=77&tbnw=108&ei=4xtRTYPPH8edOoDE1L8H&prev=/images?q=hjertestarter&start=20&hl=da&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1

