
NYHEDSBREV for HELSINGØR HAVNE 
Juli 2019 
 
 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Havnechefen er ’ferie-ramt’, så ingen klumme denne gang. 
… 

_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen mandag d. 5. august 
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder til en havnesnak er mandag d. 5. august 
kl. 15-17. Har du noget på hjertet, som du gerne vil tale med havnechefen om, så 
book en tid på tlf. 49 28 10 80. 
 
 
Månedens praktiske oplysninger 
 
Nu kan du igen booke korte optagninger og søsætninger  
På grund af ferieafvikling var der lukket for optagning og søsætning i hele juli 
måned, men i august kan du igen få din båd på land for reparationer og lignende. 
Book på hjemmesiden, og husk at du altid kan ringe til vognmanden, hvis du ikke 
kan finde en tid hos os, der passer dig. 
 
Du kan ligge gratis i Helsingborg op til 2 nætter 
Vores aftale med Norra Hamn i Helsingborg gør, at du kan ligge 2 nætter gratis 
derovre, før du skal begynde at betale gæsteovernatning. Alt, du behøver at gøre for 
at benytte ordningen, er at have dit mærke fra Helsingør Havne synligt på din båd.  
 
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. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 



Sommerquiz for Sejlere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan kommer du hjem til en tom plads, når du har været ude? 
 
Når du sejler ud på tur, er det rart, at der ikke ligger en gæstebåd på din plads, når 
du kommer hjem. Vi tager lige en hurtig quiz om, hvordan man undgår det: 
 
 
1)  Jeg sejler på endagstur uden overnatning.  

Hvordan undgår jeg gæstebåde, når jeg kommer hjem igen? 
 
A:  Jeg vender mit skilt på rød. Så må gæstesejlere ikke benytte min plads, og jeg 

kan sejle om morgenen og komme hjem til min tomme plads om aftenen. 
 
B:  Jeg hyrer et virkelig dårligt orkester, der står og spiller hele dagen ved min 

plads. Så gider ingen ligge der!  
 
 
2) Jeg sejler på flerdagstur med overnatning.  

Hvordan undgår jeg gæstebåde, når jeg kommer hjem igen? 
 
A:  Jeg vender mit skilt på grøn og sætter et mærkat på, hvor der står, hvornår jeg 

kommer hjem igen. Så ved gæstesejlere, hvor længe de kan ligge på min plads. 
 
B:  Det er da for nemt! Jeg lader altid mit skilt stå permanent på rødt. Og skulle 

havnepersonalet vende det på grønt, når de opdager, at jeg ikke er der, er jeg 
så snedig, at jeg har fået min nabo til at vende det på rød igen.  

 
 
Det rigtige svar er… 
Det er A og A, der er de to rigtige løsninger. 
 
Mærkaterne til skiltene henter du gratis på havnekontoret. 
Skulle du komme tidligere hjem end planlagt, så ring til os på havnekontoret. Så 
sætter vi et nyt mærkat på dit skilt, så pladsen er fri, når du kommer hjem.  
 
Gæstesejlerne lægger masser af gode havnepenge, og vi bruger dem alle sammen 
på drift af din havn. Så vær egoistisk på den gode måde: Sæt dit skilt på grønt og 
giv plads til en gæstesejler. Så kan han lægge nogle skejser i havnekassen – til gavn 
for dig ;-) 
 



________________________________________________________________ 
 
 
Status på drift og vedligehold 
 
Så er det ferietid på havnekontoret 
Havnens personale skiftes til at være på ferie hen over sommeren, så alle mand er 
hjemme igen når det går løs med efterårets mange og store opgaver – fx optagning.  
 
Det er højsæson for gæstesejlere  
Derfor har vi stort fokus på løsning af akut opståede problemer og servicering af de 
mange gæstesejlere. Vores sommermedhjælpere Rasmus og Kasper er på havnen 
om aftenen i højsæsonen. 
 
Ny papaffaldsordning for havnens forretningsdrivende 
Den 30. juli åbnede vi den nye papaffaldsordning for de af havnens 
forretningsdrivende, der har særlig meget papaffald. Ordningen serviceres af 
havnen, men betales af de forretningsdrivende efter forbrug.  
 
Forretninger, der vil høre mere om ordningen eller ønsker at være med, kan skrive til 
Lene på lej02@helsingor.dk.  
 
I august går vi i gang med større vedligehold- og driftsopgaver igen 
Nu er der også opstreget P-pladser ved de røde skure og på Nordmolen. I august, 
når ’stribe-manden’ er retur fra ferie, bliver der også optegnet P-båse på 
Midtermolen. 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Sket siden sidst 
 
 
Den nye fiskerenseplads er taget i brug 
Nu kan lystfiskere og andet godtfolk med smag for friskfangede fisk gratis rense dem 
under ordnede forhold ved bro 24, hvor vores nye fiskerensebord er opstillet. Vi 
håber, I vil hjælpe os med at holde det pænt og rent. 
 

 
 



 
 
 
Tak for et super godt borgermøde om udviklingsplanen for Langebro! 
 
Den 12. juni var vi klar til at præsentere de første skitser til den nye udviklingsplan 
for Langebro ved et åbent borgermøde på Kulturhuset Bølgen.  
 

 
Rigtig mange var mødt op, og der var gode diskussioner og masser af værdifulde 
input at tage med hjem bagefter. Nu er vi i gang med at bearbejde skitserne og 
inputtene til en endelig plan, som vi forventer at præsentere ved endnu et åbent 
møde og sende i høring i september. 
 
Et af inputtene var i øvrigt, at der var behov for et ordensreglement på Langebro. 
Det fik vi lavet kort tid efter mødet og hængt op. Lige nu er det i form af 
hjemmelavede skilte, men de rigtige skilte leveres snart fra trykkeriet og kommer op 
og hænge i løbet af kort tid.  
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
 
Passage Festival – gadeteater på Gummistranden, 31. juli til 3. august 
Teater Bæst spiller forestillingen ’Flugt’ på Gummistranden flere gange hver dag 
under Passage Festival. Forestillingen kræver billet (25-50 kr.). Læs mere om 
billetkøb og resten af festivallen på www.passagefestival.nu.  
 
Book en havnechef, d. mandag d. 5. august kl. 15-17 
Book tid 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. 
 



________________________________________________________________ 

 
Åbningstider og kontaktinfo 
 
Havnekontoret  
 
Nordhavnsvej 13 
3000 Helsingør 
Denmark 
 
Telefon: +45 49 28 10 80 
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 
 
Åbningstider: 
1. juni – 31. august: kl. 8.00-15.00  
(torsdage kl. 8.00-17.00) 
 
Husk at vi har lukket lørdag/søndag! 
 
 
Havnevagten 
 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
16. 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  


