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Havnechefens klumme
Udviklingsmøde på Langebro
I sidste uge var der mange mennesker samlet på Langebro i Ålsgårde.
Det er ikke noget særsyn om sommeren, hvor Langebro udgøre Ålsgårdes rekreative
centrum og hvor det dejlige område emmer af liv og aktivitet. Det specielle i onsdags
var, at selv om mørket havde sænket sig over nordkysten og det blæste friskt fra
vest, så havde godt 60 mennesker valgt at komme til brugermøde i Surfklubbens
lokaler og diskutere deres drømme og ønsker til en udviklingsplan for området.
Det er Helsingør Havne der har ansvaret for Langebro. Vi indkalder årligt til et møde
med brolaget og andre brugere i området, for at få status på mangler og akutte
udbedringer. Det har for så vidt fungeret udmærket, men i takt med, at Langebro er
blevet mere og mere populær, er det opstået et behov for en bred diskussion af,
hvordan området bedst muligt udnyttes så det kan favne så bredt som muligt.
En problematik er, at havet er meget hårdt ved Langebro og at der efter store
storme er brug for betydelige vedligeholdelsesressourcer for at udbedre stormskader.
En anden problematik er, at området er meget lille i forhold til, hvor populært det er
om sommeren, og det skaber trængsel – både hvad angår brug og parkering. Alle
disse emner og flere til blev livligt diskuteret under kyndig orkestrering af Helsingør
Havnes udviklingsmedarbejder Lene Jensen. Lene og jeg var overordentlig glade for
den modtagelse vi fik på Langebro – en modtagelse i form af 60 diskussionslystne
brugere, der alle gerne ville bidrage med viden, ønsker og visioner for området. Vi fik
samlet rigtig meget information sammen og skal nu i gang med at afdække, hvordan
det hele kan komme til at hænge sammen.
Det var en stor fornøjelse at være på besøg og der skal lyde en stor tak fra vores
side. Det er nu engang meget nemmere at være i direkte dialog om fælles
anliggender og i fællesskab udvikle en plan for, hvor og hvordan Langebro skal
udvikles i de kommende år frem. Tak til Ålsgårde Surf og Sejlklub for lån af lokaler,
og tak til alle jer der mødte op og satte jeres præg på en dejlig aften i udviklingens
tegn.

Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
_______________________________________________________________

Informationer til sejlerne
Få en snak med havnechefen onsdag d. 6. marts
Book en havnechef!
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder er undtagelsesvis på en onsdag – nemlig
onsdag d. 6. marts. Har du noget på hjertet, så kom forbi til en snak. 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.

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.
Sommerlukning for optagning og søsætning i juli
På grund af ferieafvikling er der lukket for optagning og søsætning i hele juli måned.
Opstår en kritisk situation i løbet af den periode, hvor din båd bare må op, kan du
kontakte os på havnekontoret – så vil vi se, om vi kan ’hekse’, så vi kan hjælpe dig.
Husk i øvrigt, at du altid kan ringe til vognmanden og høre om han har ledig tid.
Særlige regler for udenbys både
Udenbys både kan tidligst komme op på land efter udgangen af maj måned.
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.
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Drift og vedligehold
God affaldsstil - fortsat fra sidste nummer…

Tillykke til alle jer, der fik tre rigtige
svar i Nytårsquizzen
Mængden af ikke-havne-relateret affald i
vores containere er faldet, og der har kun
været få tilfælde, hvor havnepersonalet har
måttet skride ind, fordi der er blevet fyldt
affald hjemmefra i vores containere. Herligt!

I løbet af foråret får vores affaldsstationer på Langebro og Nordhavnen et
indretningsmæssigt løft. Der skal bl.a. skal være mere og bedre affaldssortering. Vi
forventer også at indrette en aflåst affaldsgård til Nordhavnens forretningsdrivende,
så de på lovlig vis kan komme af med deres affald på selve havnen. Omkostningerne
til afhentning af erhvervsaffald skal naturligvis dækkes af de erhvervsdrivende – ikke
af sejlerne…

Status på drift og vedligehold
Det arbejder havnepersonalet med lige nu
Havnepersonalet er fortsat i gang med vinterens oprydnings-, reparations- og
vedligeholdelsesarbejder. Reparationen af Langebro efter stormen er bestilt – det er
nemlig et større reparationsarbejde end vi selv kan udføre – men da der er ventetid
på den slags arbejde, må vi bede jer have tålmodighed lidt endnu.
På havnekontoret planlægges næste sæsons nye tiltag – bl.a. renovering af
affaldsstationerne, nyt fiskerenseskur, bedre infoskiltning og en forbedring af
havnens opholdsfaciliteter. Det administrative personale har som altid travlt med
udlejninger, rokeringer og havnens økonomi.
Reparation af mastekranen på Nordhavnen
Arbejdet vil blive udført i februar/marts, og det forventes, at kranen vil være lukket i
fire dage under reparationen. Når vi kender de konkrete datoer, giver vi besked.
Den nye kran er på vej
Den nye kran mellem bro 14 og 15 leveres i slutningen af marts. Kranen kan tage
løft til op til 3 tons og kan betjenes af sejlerne selv, men dog – i hvert fald til en start
– kun efter henvendelse på havnekontoret, hvor man låner remotekontrollen.
Den savnede badetrappe på Langebro kommer tilbage!
Badetrappen på Langebro, som så mange savnede, er nu bestilt. Der forventes
montering i slutningen af marts, da der er lidt leveringstid på trappen.
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Sket siden sidst
Kontraktforhandlinger om minigolfbane er i gang

Vinderen af udbuddet er fundet…
Nu er vi i gang med at få fastlagt præcis hvordan banen skal se ud, og hvordan den
kan etableres uden af det skader den miljømembran, der ligger under det øverste
rene jordlag. Kontrakten er også ved at blive forhandlet på plads.

Når der er opnået enighed om kontrakten, kan vinderen søge byggetilladelsen. Der
skal søges tilladelser og dispensationer hos flere myndigheder, men hvis alt går vel,
kan banen kan åbne i foråret 2020.

Stemningsbilleder fra mødet om udviklingsplan for
Langebro
Ålsgårde Surf og Sejlklub var fyldt til bristepunktet med engagerede
brugere, der var klar på at give input og ideer ved det første møde om
udviklingsplanen for Langebro…

Undervejs fik de mange fremmødte lejlighed til at fortælle om både ønskerne og
’uønskerne’ – nemlig det man absolut ikke håber kommer med i en udviklingsplan!
Havnens udviklingsmedarbejder er nu i gang med at nærlæse de mange input, så de
første skitser til udviklingsplanen kan tegnes. Vi indkalder til møde igen, når skitsen
er klar – formodentlig hen mod slutningen af marts. Ved næste møde er formålet at
få diskuteret skitsen og høre brugernes tanker om ideerne i den.
Derefter skal den have endnu en bearbejdning, og så kan der forhåbentlig ligge en
plan klar inden udgangen af året.
Har du input til udviklingsplanen?
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på lej02@helsingor.dk

Fotos: Michael Boisen
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Kalender
Det sker på havnen i den kommende tid:
Vinterferie på Øresundsakvariet – nu med nyt look…
Akvariet har været lukket pga. ombygning, men i vinterferien åbner de igen i nye,
flotte omgivelser. Læg vejen forbi og bliv en af de første, som ser det nye look!
Læs mere på: https://www.oresundsakvariet.ku.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.
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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

