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Havnechefens klumme
Nu går våren gennem Nordhavnen fra hver bro og hver kahyt….
Eller var det Nyhavn?
Fuglene pipper i alle hækkene, og bådejerne nusser rundt om bådene som var vi
midt i april. Det er jo dejligt, at Nordhavnen ikke længere ligge øde hen, og at marts
allerede har vristet sig fri af vinterens favntag.
Det er dejligt med alt den aktivitet der foregår på havnen, og vi er også selv i fuld
gang med at gør os klar til sæsonstart.
Mastekranen bliver renoveret fra den 11. marts til den 14. marts, og der kommer
nye maskiner i vaskeriet i samme uge. Her i marts kommer den nye jollekran op.
Den har været savnet, ved jeg, så det er med stor glæde jeg kan meddele, at
jollekranen vil være klar til brug ved udgangen af marts måned med en
løftekapacitet på tre tons. Tak til jer, der har været med til at rådgive os omkring,
hvor meget kranen skal kunne løfte. Vi håber, at alle får gavn og glæde af kranen.
Fra havnen side havde vi planlagt, så vi ville være klar til ordinær sæsonstart i april,
men hvis foråret kommer så tidligt som nu indikeret, så kan det godt være, vi
kommer lidt på bagkant. Men vi vil naturligvis gøre vores yderste for at følge med
forårsvejret.
Jeg fristes til at sig: Vinteren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted...
Velkommen på Nordhavnen i forårets tegn.
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
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Informationer til sejlerne
Få en snak med havnechefen onsdag d. 6. marts
Book en havnechef!
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder er onsdag d. 6. marts kl. 15-17.

Har du noget på hjertet, så kom forbi til en snak. 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.
NB: I april er ’Book en havnechef’ onsdag d. 3. april kl. 15-17.

Månedens praktiske oplysninger
Husk at flytte din båd ’hjem’ inden 1. april
Har din båd har ligget i vandet i vinter, og har du ligget på en anden bådplads end
din egen? Så husk at 1. april er skæringsdatoen, hvor din båd igen skal være
’hjemme’ på sin egen plads, fordi søsætningerne på de øvrige både begynder.
Der er åbnet for vandet på landpladserne
Så nu kan du komme i gang med at spule og klargøre din båd…
Bestil tid til søsætning af din båd allerede nu
Sæsonen for søsætning begynder mandag d. 1. april. Der er åbent for booking på
havnens hjemmeside.
”Min båd skal i vandet på en bestemt dag, hvor jeg ikke kan. Hvad gør jeg?”
Nogle af de sidste, der fik taget deres båd på land i 2018, fik ved optagningen at
vide, at betingelsen for at deres båd kunne komme på land var, at den skulle i
vandet på et givet tidspunkt, som man ikke selv kan vælge. Det skyldes, at båden er
stillet lidt kreativt ind imellem de andre både og derfor skal først ud.
Hvis du er ejer af sådan en båd og havneassistenterne har givet dig en dato, hvor du
ikke kan, vil det være os en stor hjælp, hvis du ringer ind på havnekontoret i stedet
for selv at booke en anden dag i stedet. Så finder vi sammen en løsning.
På forhånd tak …
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 juli, 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 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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Status på drift og vedligehold
Nyt vaskeri på vej!
Efter 12 års tro tjeneste er maskemaskiner og tumblere i vaskeriet ved at være
udtjente. Vi har derfor bestilt splinternye maskiner, som leveres og installeres d. 12.14. marts. I denne periode er vaskeriet lukket. Fredag d. 15. marts er installationen
færdig og så kan der vaskes igen – nu i nye, lækre maskiner.

Mastekranen repareres
Vi får repareret mastekranen, så den ikke længere lækker olie. Det sker fra d. 11.14. marts, og hele toppen skal af kranen. Derfor kan du ikke bruge mastekranen i
reparationsperioden.
Ny jollekran kommer i marts
Fundamentet bliver sat lige om lidt, og i udgangen af marts skulle jollekranen være
klar til brug. Der kommer mere info om hvordan proceduren for brug bliver, når vi
kommer så langt.
Det arbejder havnepersonalet med lige nu
Havnepersonalet tager sidste ryk på vinterens oprydnings-, reparations- og
vedligeholdelsesarbejder inden forårets aktiviteter går i gang. Der kigges bl.a. på om
der skal udskiftes fortøjningspæle, om redningsudstyret overalt er i orden og så har
vi alle været på videregående førstehjælpskursus. Planlægningen af søsætningerne
er også i gang.
På havnekontoret er de mange input fra det åbne brugermøde om Langebro nu
samlet, og de første skitser til udviklingsplanen kan udarbejdes. Der arbejdes også
med kontrakter til Nordhavnens to fremtidige forretninger – nemlig minigolfbane og
røgeri. Det administrative personale har som altid travlt med udlejninger, rokeringer
og havnens økonomi.
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Sket siden sidst
Ny medarbejder på havnen
Velkommen til vores nye havneassistent Allan Rasmussen
Den første marts starter vores nye havneassistent Allan Rasmussen. Han kommer fra
Kronborg Marine Bådsalg, så Helsingørs havne er særdeles velkendt land for ham.
Når Allan starter, er der igen fire havneassistenter i havnevagten, så vagterne kan
fordeles lidt bedre. Allan skal rundt og se alle vores arealer i den kommende uge, så
kom hen og hils på, når I ser ham derude i ’marken’.

Nyt røgeri på Nordhavnen
’Matrosen’ bliver igen et røgeri – nu også med fiskesalg
Nogen har måske bemærket den heftige byggeaktivitet i ’Matrosen’. Det skyldes at
bygningen er blevet solgt til en ny ejer, som i stedet for cafe genåbner bygningen
som røgeri, hvilket jo er bygningens oprindelige funktion. Foruden røgeri bliver der
også fiskeudsalg – så nu får byen endelig en fiskeforretning igen!

Du kan stadig give udviklingsideer til Langebro
Har du input til udviklingsplanen?
Selv om det første brugermøde er holdt, er det ikke for sent at spille flere input og
gode ideer på banen. Skriv blot til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på
lej02@helsingor.dk og fortæl hvad du har af tanker og udviklingsideer.
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Brug din brugerrepræsentant i Nordhavnen
Kontakt din brugerrepræsentant, hvis du har noget på hjertet
På Nordhavnen er der et brugerudvalg, som består af repræsentanter for de
forskellige brugergrupper. Der holdes to årlige møder i brugerudvalget, og i april er
det tid til forårets møde.
Det er alene repræsentanterne, der kan deltage i mødet, men alle kan give input ved
at kontakte deres repræsentant og bede vedkommende om at bringe
problemstillinger eller ønsker op ved mødet.
Oversigt over Nordhavnens brugerudvalg:
Erhvervsskibene
Jens Hartmann
Strandjagtforeningen
Morten Hermansen
Helsingør Sejlklub
Mikael Lohmann
Helsingør Motorbådsklub
Per Andersen
Nordhavnens virksomheder
John Sørensen
Fiskelauget
Tom Jacobsen
Dansk Søredning
Per Bækgaard
Dykkerklubben Aquanaut
Kim Schrøder
Kajakklubben Krogen
Steen Agerskov Sørensen
Bæredygtigt Kystfiskeri
Søren Jacobsen
Kronborg Badelaug
Frank Thomsen
Ålsgårde Søspejdere
Inga Strodl
Øresundsakvariet
Jens Peder Jeppesen
Ikke havnerelaterede anvendelser
Peter Secher
Du kan finde repræsentanternes kontaktinfo samt referater fra de seneste møder her
https://www.helsingor-havne.dk/lystsejlere/har-plads-paa-havnen/brugerudvalg-ogreferater/
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Kalender
Det sker på havnen i den kommende tid:
Book en havnechef, d. 6. marts kl. 15-17
Kom forbi til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet.

Brugerudvalgsmøde for Nordhavnen, d. 4. april kl. 17-19
Det er alene brugerrepræsentanterne fra oversigten ovenfor, der kan deltage i
mødet, men alle kan give input ved at kontakte deres repræsentant og bede
vedkommende om at bringe problemstillinger eller ønsker op ved mødet.
Book en havnechef, d. 3. april kl. 15-17
Kom forbi til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet.

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

