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Havnechefens klumme
Hvad laver de mon egentlig derinde på havnekontoret her om vinteren?
Jamen, der er vi da i fuld gang med at planlægge den næste sejlersæson!
I 2019 har vi en masse små og store forbedringer af Nordhavnen på to-do-listen til
gavn for sejlerne og de andre ’blå’ brugere af havnen – men lur mig om
forbedringerne ikke også gør havnen mere attraktiv for gæster uden båd, så der
kommer flere af dem herned og lægger penge i havnens forretninger, så de kan få
længere åbningstider og et endnu mere varieret sortiment, så sejlerne kan få…
Nå, det var vist et sidespring.
Og så er tiden inde til at kigge nærmere på en langsigtet udviklingsplan for
Langebro. Her er nemlig masser af aktive mennesker: Nogle sejler, andre SUP’er,
nogen slapper bare af. Nogen fisker og andre bader – også om vinteren, når vi andre
for længst har slået parkacoaten godt op om ørerne. Fælles for alle de aktive
mennesker er, at de elsker Langebro og giver stedet masser af kolorit. Helsingør
Havne vil gerne bidrage til at gøre Langebro til stedet med plads til alle
brugergrupperne. Først i det nye år inviterer vi derfor til et åbent brugermøde om,
hvordan Langebro kan udvikles på den LANGE bane, så der bygges BRO mellem de
forskellige aktiviteter.
God læselyst!
Jesper Schrøder
_______________________________________________________________

Informationer til sejlerne
Få en snak med havnechefen d. 4. december
Åbent Hus hos havnechef Jesper Schrøder den første tirsdag i hver måned
I november var der for første gang Åbent Hus. Her fik Jesper besøg af
Søredningstjenesten til en snak om, hvordan deres ponton kan holdes isfri om
vinteren. Sammen fandt de en god løsning, som nu sættes i værk.

Hvis du også har noget på hjertet, som du gerne vil ha’ en snak med havnechefen
om – ros, ris, spørgsmål, gode ideer – så kig forbi havnekontoret tirsdag d. 4.
december kl. 15.30-17. Kan du ikke der, så er næste gang d. 8. januar. Tiderne
fordeles ligesom hos frisøren: Du kan booke en tid i forvejen på tlf. 49 28 10 80 –
eller du kan droppe forbi og satse på, at der er en ledig tid tilbage.

Ny afmærkning af havnens arbejdsarealer
Nu bliver det nemmere at se, hvor man ikke må færdes pga. arbejdskørsel
Måske har du allerede set vores nye
spærringshegn i Helsingør Havn?
I stedet for at markere vores midlertidige
arbejdsarealer med minestrimmel og
plastikkegler, som vælter i vinden, har vi
nu indkøbt rigtige afspærringshegn og ny
skiltning.
På den måde bliver det lettere for alle
at se, hvor man ikke må færdes, køre
eller parkere, fordi vi arbejder.
Sammen kan vi gøre Nordhavnen mere sikker for både ansatte, sejlere og gæster.

Vi ta’r den lige en gang til:
Har vi mon din korrekte kontaktinformation?
Så kan vi nemlig få fat i dig, når det er vigtigt!
Har vi ikke har din mailadresse eller dit korrekte telefonnummer, kan vi ikke give dig
en hurtig besked, når det brænder på.
En del har nu fået opdateret deres kontaktinfo, men vi mangler stadig mailadresser
og mobilnummer på mange af jer. Vi vil derfor opfordre jer til at kontakte Lise på tlf.
49 28 10 84 eller mail lmo53@helsingor.dk, så vi kan få lagt de rigtige oplysninger
ind i vores database.
PS:
Vi planlægger at oprette en ny sms-service. Med den kan vi fremover give dig akutte beskeder
i en sms, hvis du har en mobiltelefon (og vi har dit nummer!).

Månedens praktiske oplysninger
Der vinterlukkes nu for vandet på broerne
For at undgå frostsprængninger lukker vi for vandet på broerne i Nordhavnen. Får du
brug for vand i vinterperioden, så sejl til Midtermolen ved brændstofsalget, hvor der
er adgang til vand hele året.
Vinteropkrævningerne udsendes nu
Du får derfor meget snart et girokort fra os, hvis du skal betale vinterleje.
Alle vinterpladser på land er nu besat
Der kan derfor desværre ikke komme flere både på land i år. Hvis du stod på
venteliste til en af de sidste pladser, hører du direkte fra havnekontoret.

Bestil tid til søsætning af din båd allerede nu
Sæsonen for søsætninger begynder mandag d. 1. april. Vi har åbnet for booking af
søsætning allerede nu på havnens hjemmeside.
Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer!
Kontakt havnevagten på 25 31 10 80 hvis du opdager noget, der ikke er i orden på
havnen. Så kan vi nemlig få det på vores ’To-do-liste’, så det bliver ordnet.
________________________________________________________________

Drift og vedligehold
Status på drift og vedligehold
Så er den nye kran bestilt!
Det betyder at vi i foråret får forøget vores krankapacitet markant, da den nye kran
kan løfte helt op til 3 tons. Kranen kommer til at stå på betonarealet ved hjørnet af
bro 15. Kranen betjenes af sejlerne selv, men kan dog – i hvert fald her til en start –
kun benyttes efter henvendelse på havnekontoret, hvor man låner remotekontrollen.
Den gamle kran forbliver naturligvis, hvor den er.
Det arbejder havnepersonalet med lige nu
Bådoptagningen er nu næsten afsluttet – vi har fået næsten 200 både på land – og
havnes personale går i gang med vinterens vedligeholdelsesopgaver.
Der bliver bl.a. repareret fliser mellem de røde skure på bro 14, og der lukkes af for
vandet på broer og uopvarmede toiletter. Kranen, der lækkede olie, vil blive
serviceret efter sæsonens afslutning.
Inde på havnekontoret er der fuld gang i vinteropkrævningerne, lejeændringer og
kontrakter med nye bådejerne.
________________________________________________________________

Sket siden sidst
Det går Nordhavnens anlægsmidler til i 2019
Så har vi lagt slagplanen for, hvad Nordhavnens anlægsmidler i 2019 skal gå til.
Vi har kigget på inputtene fra Brugerudvalgsmødet og vores egen ønskeseddel og er
landet på følgende projekter:








Første etape af reparationen af molehovedet
Reparationer af belægningen på bro 6
Ny og bedre indretning af vores affaldshåndteringsplads
Nye infoskilte på havnen
Fiskerenseskur
Bedre opholdsfaciliteter på havnen – og mere grønt, hvor det er muligt
Ny hoppepude er bestilt!

Vi har sat et rammebeløb af til hvert punkt og hvis der ikke opstår uforudsete
problemer, håber vi at udføre forbedringer på dem alle i 2019. Vi glæder os til at
komme i gang med opgraderingen af Nordhavnen!

Kom til brugermøde i januar om udvikling på Langebro
Med de flere og flere brugere på Langebro er tiden inde til at lægge en
langsigtet udviklingsplan for området

Ålsgårde Surf og Sejlklubs medlemstal stiger og stiger, og de har netop fået en flot
bevilling fra NordeaFonden. Meget tyder på, at der er en organiseret vinterbaderforening under udvikling på Langebro. Og så er der også Brolauget, fiskerne,
sejlerne, søspejderne og alle dem, der bare nyder at bruge stedet på en dejlig
sommerdag…
Da arealet er lille, men har så mange gode brugergrupper, tænker vi, at tidspunktet
er inde til at kigge på en samlet udviklingsplan for området. For selv om pladsen er
trang, kan der sagtens skabes gode rammer for alle.
Vi inviterer derfor til åbent brugermøde d. 30. januar kl.17-19 for alle brugere af
Langebro. Stedet oplyses efterfølgende. Kontakt udviklingsmedarbejder Lene Jensen
på lej02@helsingor.dk, hvis du er interesseret i at deltage i mødet.

Kronborg Badelaug har rejst midler til en sauna
Med pengene i hus mangler kun de sidste tilladelser
Kronborg Badelaug, der holder til på Sønder Mole i Nordhavnen, har modtaget en
stor bevilling fra NordeaFonden og en række andre bevillinger fra fonde og puljer til
at lægge en lille sauna på vandet i det ’døde’ hjørne mellem bro 21 og 22.
Ansøgningen om byggetilladelse er derfor indsendt, og de venter nu på de sidste
tilladelser. Helsingør Havne ønsker Badelauget tillykke, og vi glæder os til at der kan
skabes endnu mere liv på havnen og ved Kronborgstranden – ikke mindst i de kolde
vintermåneder.
_____________________________________________________________

Kalender
Det sker på havnen i den kommende tid:
Jule-krabberier i Vandlaboratoriet
Øresundsakvariet byder alle til jule-krabberier den 1.
december kl. 11.00-14.00 i Vandlaboratoriet. Kom og få
skøn krabbesuppe at varme dig på, bag snobrød, og
fang dine egne krabber i et julepyntet Vandlaboratorium.
Helsingør Havne inviterer til nytårskur for alle
havnens brugere
Når juletræet er sat på porten og den sidste klejne er
spist inviterer vi til nytårskur, så vi sammen kan få
taget godt hul på 2019. Vi inviterer jer alle på et lille
traktement torsdag d. 10. januar kl. 15-17 på
havnekontoret.
Vi glæder os til at se dig!
Tilmelding:
Senest mandag d. 7. januar til Lene på lej02@helsingor.dk
Galleri Orange åbner ny udstilling
Torsdag d. 29. november starter julens udstilling i Galleri Orange. På 1. sal i
Nordhavnsvej 2C kan du se værker af kunstneren Christina Bardram og keramikeren
Finn Dam Rasmussen, der bl.a. har lavet keramik til restaurant NOMA.
Julehygge i Cafe Frk. Marina
Cafeen har dagligt åbent kl. 11-17 – mandage dog lukket. I hele julen er der bl.a.
belgiske vafler og gløgg. Mmmmm….

Vil du have annonceret et arrangement i nyhedsbrevet?
Hvis din forretning eller forening står for arrangementer, som I gerne vil have annonceret her i
nyhedsbrevet eller på havnens hjemmeside, så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på
lej02@helsingor.dk.
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer, der fylder mere end de arealer,
man selv råder over. Kom ind og lad os drøfte dine ideer.

________________________________________________________________

Åbningstider og kontaktinfo
Havnekontoret
Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Denmark

Telefon: +45 49 28 10 80
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk
Åbningstider:
1. september – 31. maj: kl. 9.00-13.00
Husk at vi har lukket om onsdagen + lørdag/søndag!
Åbningstider, jul/nytår:
Havnekontoret holder julelukket fra d. 24. december til og med d. 2. januar.
Ved akutte og uopsættelige henvendelser i denne periode havnevagten kontaktes.

Havnevagten
Telefon: +45 25 31 10 80
1. september-15. april: Kl. 6.00-16.00
Havnevagten træffes alle ugens dage.
(i weekender i perioden 1. november – 31. marts dog kun kl. 6.30-12.30)
___________________________________________________________

Har du kommentarer efter at have
læst nyhedsbrevet?
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen
Du fanger mig på:
E-mail: lej02@helsingor.dk

