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Havnechefens klumme
Sommertid, leben og lyse tider
Så skiftede vi til sommertid, og der er et leben på havnen, der peger i mod lysere
tider og højere temperaturer. Man kan mærke, hvordan sæsonen er skudt i gang, og
det er dejligt at mærke livet i havnens mange små kroge og miljøer.
Foråret betyder også, at det er tid til Nordhavnens brugerudvalgsmøde. Nordhavnen
har nemlig sit eget brugerudvalg, der består af repræsentanter fra alle havnens
brugergrupper og foreninger. To gange om året mødes vi i dette forum, hvor vi
samles på tværs og får snakket tingene igennem.
Næste brugerudvalgsmøde er på torsdag den 4. april. Hvis du har noget, du synes, vi
skal drøfte, skal du taget fat i din brugerrepræsentant og bede ham eller hende om
at tage punktet op på mødet. I nyhedsbrevet (og på havnens hjemmeside) finder du
en liste over, hvem der er brugerrepræsentanter.
Det har i min tid som havnechef været nogle rigtig gode møder, hvor der skabt
mange gode samarbejder, og mange gode ideer og ønsker er kommet på bordet.
Jeg glæder mig til på torsdag og ser frem til et godt og konstruktivt møde.
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
_______________________________________________________________

Informationer til sejlerne
Få en snak med havnechefen onsdag d. 3. april
Book en havnechef!
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder er onsdag d. 3. april kl. 15-17.
Har du noget på hjertet, så book tid til en snak på tlf. 49 28 10 80.

Månedens praktiske oplysninger
Er alle både ’hjemme’ på egen plads efter vinteren?
Har din båd hen over vinteren ligget på en anden bådplads end din egen? Så skal
den skynde sig ’hjem’ på sin egen plads igen, for 1. april begynder søsætningerne,
og bådene på land vender hjem efter vinteren.
Så er det søsætningssæson!
Søsætningerne begynder mandag d. 1. april, og der er fortsat åbent for booking på
havnens hjemmeside.
Hvis du skal søsættes, og der ligger en gæstebåd (dem med gult mærke) på din
plads, så kom lige ind og sig det på havnekontoret nogle dage før, du skal i vandet.
Så vil vi kontakte dem og få dem flyttet, så der er fri bane, når du kommer.
Enkelte bådejere som fik både på land som de allersidste skal – som det blev aftalt
med jer sidste år – have søsat båden på en bestemt dato, som havneassistenterne
oplyser jer. Jeres både er nemlig placeret lidt ’kreativt’ og skal derfor ud først.
Hvis 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. 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.
________________________________________________________________

Status på drift og vedligehold
Det nye vaskeri er installeret
Så nu kan du igen både vaske kulørt og hvidvaske. Tøj, selvfølgelig ;-)
Mastekranen er repareret
Så nu kan du uden risiko for oliepletter sætte masten på.
Så åbnes der for vandet på broerne…
Lige nu tjekker vi, om alle udtag har klaret vinteren, og vi er på vej rundt og skifte
evt. ødelagte dele.
Den nye 3-tons kran er installeret
Vi glæder os til at se den i funktion – men vi skal lige have brugsvejledningen helt på
plads, før vi åbner den. Vi skriver på hjemmesiden, så snart man kan bruge kranen.
Nedenfor kan I se, hvordan reglerne for brug af kranen bliver i den første
prøveperiode. Når vi har hentet nogle erfaringer med brug af kranen, kigger vi på
reglerne igen.

1.

Det er gratis at løfte både, der har fast plads i Helsingør Nordhavn.
For både, der ikke har fast plads i Nordhavnen, koster det 600 kr. at benytte
kranen.

2.

Kranen må kun benyttes til løft af både med gyldig ansvarsforsikring.
Kranen benyttes på eget ansvar.

3.

Du kan i den første prøveperiode alene benytte kranen i havnevagtens
træffetid. Er havnekontoret lukket, kontaktes havnevagten på tlf. 25 31 10 80.
Betjeningsvejledning og fjernbetjening udleveres på havnekontoret og
afleveres samme sted efter brug – senest når havnevagtens træffetid udløber.

4.

Afsætning og løft af båd skal altid foregå til/fra egen vogn, trailer eller stativ.

5.

Løftegrejet, der benyttes, skal være godkendt til det løft der foretages.

6.

Kranen må kun benyttes til løft af både og båddele.
Personløft er ikke tilladt.

7.

Du må ikke bundmale, mens båden hænger i kranen.
Båden skal stå på vogn, trailer eller stativ, når du maler.

8.

Du må højst benytte kranen 1 time ad gangen.
Båd, stativ, vogn eller trailer skal flyttes, så snart du er færdig.

9.

Kranen skal altid efterlades med armen parallelt med kajkanten i nordlig
retning. Du må ikke forlade kranen, mens armen er ude over vand eller land.

Det arbejder havnepersonalet med lige nu
Så går den travle søsætningsperiode i gang, hvor havneassistenterne bruger næsten
al deres tid til at få bådene i vandet. Travheden smitter også af på havnekontoret,
hvor der skal holdes styr på de mange bookinger.
Ellers er vi i gang med at gøre havnen klar til den nye sejlsæson, bl.a. med ny
infoskiltning, bedre (og kønnere!) affaldsstationer og flere gode hyggekroge på
havnen.
Nye borde/bænke ankommer i næste uge, og så går vi i gang med en opgradering af
siddepladserne på havnen, så der kan spises is, grilles og drikkes kaffe uden risiko
for splinter i bagen ;-)
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Sket siden sidst
Brug din brugerrepræsentant i Nordhavnen
Der er brugerudvalgsmøde på torsdag – giv gerne input til din repræsentant
Der holdes to årlige møder i brugerudvalget, og i denne uge er det tid til
forårsmødet. 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/

Ny badetrappe på Jarlens Grund
Vi opgraderer badeforholdene på
vores havne
Så er der godt nyt til badegæster på
Jarlens Grund. Her har vi nemlig sat en
ny fin trappe op, som du kan se på
fotoet.
Også på Langebro er der en ekstra
badetrappe på vej til vores badegæster
både sommer og vinter. Den skulle være
klar på mandag, hvis vejret er med os.

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. Forventet åbningsdato er
d. 1. maj. Foruden røgeri bliver der også fiskeudsalg – så nu får byen endelig en
fiskeforretning igen!

Vild med Vand 2019 d. 25. maj – Nordhavnens dag
Vil du, din forening eller din forretning være med?
På Nordhavnen holder vi hvert år det store ’Vild Med Vand’-arrangement. Her er
hovedformålet, at havnens foreninger kan hverve nye medlemmer ved at holde
åbent hus og åbne aktiviteter, så gæsterne kan komme og prøve de forskellige
vandsportsgrene af – og forhåbentlig melde sig ind i jeres foreninger.
Også havnens forretningsdrivende kan bruge Vild Med Vand som et udstillingsvindue.
Der er nemlig masser af folk på havnen, der ikke ellers har deres gang her. Ved at
udstille, hvad I har at byde på, kan det være at de lægger vejen forbi en anden
gang, selv om de ikke har båd.
Men… uden jeres medvirken bliver dagen ikke særlig festlig.
Jeg vil derfor opfordre jer til at være med. Tænk kreativt, planlæg en eller flere gode
aktiviteter, og meld ind til mig hvad I laver og hvornår det foregår. Så annoncerer
jeg det på Vild Med Vands landsdækkende hjemmeside, og I kommer med på
programmet, som jeg sætter i alle lokale medier.
Havnen er som sædvandlig vært for et loppemarked, hvor I som havnens brugere
kan booke stadeplads. I år må du sælge alle typer ’lopper’ fra privatens og bådens
gemmer. Du medbringer selv, hvad du skal bruge for at lave din ’bod’. Det er gratis
at booke en stadeplads, men du skal tilmelde din bod hos mig – pladserne fordeles
efter ’først til mølle’.
Kontaktinfo:
Lene Jensen, mail: lej02@helsingor.dk / tlf. 25 31 10 91

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.
____________________________________________________________________

Kalender
Det sker på havnen i den kommende tid:
Book en havnechef, d. 3. april kl. 15-17
Book tid 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. 30. april kl. 15-17
Book tid til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet.
Vild Med Vand – Nordhavnens dag, d. 25. maj
I maj er det igen tid til en festlig dag på Nordhavnen, hvor foreningerne inviterer
indenfor, og hvor alle havnens forretninger har åbent med gode tilbud. Programmet
er endnu ikke færdigt, men hold øje med hjemmesiden.

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
Træffetid:
1. september-14. april: Kl. 6.00-16.00
15. april-31. august: Kl. 6.00-18.00
___________________________________________________________

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

