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Havnechefens klumme
Kære Nordhavn
Så blev det 2019 og det nærmest uden at vi rigtig opdagede det. Men det er jo ikke
fordi der ikke er sket noget i 2018, tværtimod. 2018 har været et rigtig godt år for
Nordhavnen. Bl.a. indviede vi det nye Vandlaboratorium sammen med
Øresundsakvariet. Det er jo egentlig tænkt som en attraktion for børn, men hen over
sommeren har det dannet den forunderligste bro mellem generationerne. Inde fra
havnekontoret har vi kunne iagttage hvordan børn med bedsteforældre er valfartet
til Nordhavnen fra nær og fjern for at opleve, hvad bassinet nu kunne byde på, og
det har vist sig at være oplevelser, som både unge og gamle har syntes godt om.
2018 har også været et år, hvor vi både har fået en cafe og et galleri på havnen,
hvilket vi er utrolig glade for. Dels kan vi nu servicere de mange gæster og faste
brugere med de mange kvaliteter en cafe bringer ind i et område. Men vi har med
Galleri Orange også fået helt nye gæster på havnen, der måske aldrig ville have
fundet herud, havde det ikke været for Galleriet. Det er vi utrolig glade og stolte
over og byder vores nye gæster velkommen.
2019 bliver også et forandringens år. Vi lægger ud med at inviterer alle Nordhavnens
brugere til Nytårskur på torsdag den 10. januar. Vi glæder os til at se jer og håber I
har tid og lyst til at kigge forbi.
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
_______________________________________________________________

Informationer til sejlerne
Få en snak med havnechefen d. 8. januar
Åbent Hus hos havnechef Jesper Schrøder
Hvis du har noget på hjertet, så kom forbi til en snak med havnechefen på
havnekontoret. Tiderne fordeles ligesom hos frisøren: Hvis du vil komme på et

bestemt tidspunkt, kan du booke en tid i forvejen på tlf. 49 28 10 80. Alternativt kan
du bare komme ind forbi og vente på en ledig tid.

Kom til nytårskur på havnekontoret!
Vi inviterer alle havnens brugere til nytårskur d. 10. januar kl. 15-17
Lad os sammen byde det nye år velkommen. Havnen inviterer til en uformel
eftermiddag på havnekontoret med bobler, kransekage, hygge og en lille nytårstale.
Kom og vær med!
Tilmelding senest tirsdag d. 8. januar til Lene på lej02@helsingor.dk
Vi glæder os til at se dig!

Månedens praktiske oplysninger
Bestil tid til søsætning af din båd allerede nu
Sæsonen for søsætning begynder mandag d. 1. april. Du kan allerede nu booke
søsætning 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
Nytårsquiz!
Og emnet er…
Korrekt brug af havnens affaldscontainere!

1) Hvor skal affald fra bådene smides hen?
A: I havet! Kvæl en hval!
B: I havnens affaldscontainere. Jeg kan godt lide hvaler!
C: Over på nabobåden! Han har ikke nogen hvaler…
2) Hvor skal affald fra privaten eller din virksomhed smides hen?
A: I min egen affaldscontainer.
B: I havnens affaldscontainere – det er SÅ nemt og bekvemt…
C: Ind til naboen med det – jeg tror ikke, han opdager det! Hi, hi…
3) Hvad sker der, når jeg smider affald hjemmefra i havnens containere?
A: Aner det ikke…
B: Havnens driftsudgifter stiger, fordi containerne skal tømmes meget oftere, og
det går ud over alle sejlere, fordi containerne hele tiden er propfyldte, så man
ikke kan bruge dem.
C: Hey – det har jeg da aldrig tænkt over…
Løsning: B, A, B
3 rigtige svar? Du kører en god affalds-stil og kan gå ind i 2019 med en snehvid
samvittighed. Tak fordi du bidrager til at gøre havnedriften effektiv!
Nå, spøg til side…
Anledningen til denne quiz er, at rigtig, rigtig mange bådejere og forretningsdrivende
vælger at smide deres affald hjemmefra og fra deres virksomheder i havnens
containere, hvilket jo aldrig har været meningen.
Når vores containere fyldes med affald, som ikke har noget med havnedrift at gøre,
skal vi tømme dem meget oftere, og så stiger vores driftsudgifter. Med stigende
driftsudgifter, bliver det endnu dyrere at have båd på havnen. Desuden har du via
skatten allerede betalt for at få hentet dit affald hjemme, og Helsingør Forsyning
henter det med glæde.
Vi håber, I vil være med til at køre god affalds-stil i 2019 …

Status på drift og vedligehold
Det arbejder havnepersonalet med lige nu
Havnepersonalet er i gang med reparations- og vedligeholdelsesarbejder. En anden
vigtig opgave her om vinteren er at holde øje med bådene til lands og til vands, når
vejret er hårdt ligesom i sidste uge. Stormen tog desværre lidt af Langebro med sig,
så her skal vi have udført nogle reparationer.
På havnekontoret planlægges næste sæsons nye tiltag – bl.a. fiskerenseskuret, ny
infoskiltning og en forbedring af havnens opholdsfaciliteter – så vi har det klar ved
sejlsæsonens start. Desuden udsendes der opkrævninger og udlejes bådpladser.
________________________________________________________________

Sket siden sidst
Får Nordhavnen mon en minigolfbane i 2020?

En minigolfbane giver havneliv og hygge!
Vores havn skal være endnu mere attraktiv for både sejlerne og de mange andre
gæster, der hvert år besøger os. Minigolf er en hyggelig familieaktivitet, der spreder
liv og stemning i havnen lige fra det tidlige forår til ud på efteråret – se bare i fx
Hundested.
I december udbød vi derfor arealet markeret på fotoet foran Fiskelaugets hus til leje
til en minigolfbane. ”Hvorfor vælger I at lave minigolfbane frem for at bygge
sejlsportsklubhuse på grunden?” har nogen spurgt. Det gør vi fordi der under det
øverste rene lag jord ligger gammel, forurenet havnejord kapslet inde under en
membran. Vil man bygge større huse på grunden bliver det urimeligt dyrt, for først
skal man betale for at få den forurenede jord væk, og bagefter skal man lave store
reparationer af membranen. En minigolfbane står oven på terrænet, og der bliver
kun små udgifter til membranreparationer. Derfor er det en god måde at bruge
arealet på. Fiskelauget bliver liggende som hidtil, og vi er sammen med dem ved at
aftale hegning, så deres arealer ikke løbes over ende af glade minigolfspillere.
Budene kommer ind d. 14. januar. Hvis der indgås en kontrakt forventes det, at
banen kan åbne i foråret 2020, da der først skal hentes diverse tilladelser.

Kom til brugermøde i januar om udvikling på Langebro
Med de mange brugere på Langebro er tiden inde til at lægge en langsigtet
udviklingsplan for området. Kom og gi’ os input til planen…

Der er masser af aktivitet på Langebro. Brolaug, fiskere, surfere, sejlere, søspejdere,
badegæster – endda både sommer og vinter – og alle dem, der bare nyder at bruge
stedet på en dejlig sommerdag eller lige ’vender broen’ når vinden rusker…
Arealet er lille, men der er så mange gode brugergrupper. Derfor tænker vi, at
tidspunktet er inde til at kigge på en samlet udviklingsplan for området. For selv om
pladsen er trang, kan der godt skabes gode rammer for alle. Hvad økonomien til
udviklingsprojekter angår, må vi desværre være lidt kedelige: Vi har nemlig ingen
anlægsmidler at udvikle for her og nu. Men med en udviklingsplan i hånden bliver det
nemt for foreningerne at komme i gang, hvis de får anlægs- eller fondsmidler.
Vi inviterer derfor til åbent brugermøde d. 30. januar kl. 17-19 i Ålsgårde Surf
og Sejlklub for alle interesserede. Vi kommer ikke med et udkast til en fiks og
færdig plan – tværtimod! Vi vil derimod starte processen med at kortlægge, hvad der
i dag foregår af aktiviteter på Langebro, og hvad der måske kan foregå i fremtiden.
Tilmelding: Skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på lej02@helsingor.dk, hvis
du vil med til mødet.
_____________________________________________________________

Kalender
Det sker på havnen i den kommende tid:
Helsingør Havne inviterer til nytårskur for alle havnens brugere
Vi inviterer jer alle på et lille traktement torsdag d. 10. januar kl. 15-17 på
havnekontoret.
Tilmelding:
Senest tirsdag d. 8. januar til Lene på lej02@helsingor.dk
Åbent brugermøde om udviklingsplan for Langebro
Kom til åbent brugermøde d. 30. januar kl.17-19 i Ålsgårde Surf og Sejlklub og giv
os input til en langsigtet udviklingsplan for området.
Tilmelding:
Senest fredag d. 25. januar til Lene på lej02@helsingor.dk
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!
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

