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Havnechefen har ingen klumme 
denne gang 
 
Der er nemlig så mange beskeder og nyheder, at der ikke er plads til den! 
 
Med venlig hilsen 
Redaktør Lene Jensen  
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen tirsdag d. 30. april 
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder er tirsdag d. 30. april kl. 15-17.  
Har du noget på hjertet, så book tid til en snak på tlf. 49 28 10 80. 
 
 
Månedens praktiske oplysninger 
 
Så er det søsætningssæson! 
Søsætningerne begyndte d. 1. april, og der er fortsat åbent for booking på havnens 
hjemmeside. 
 
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 nu vender de faste både tilbage. 
 
Hvad gør jeg, hvis der er en anden båd på min plads, når jeg skal i vandet? 
Nogle af havnens gæstebåde har lånt de ’faste’ pladser hen over vinteren.  
Derfor skal du – gerne i hurtigst muligt, men altid senest dagen før, du selv skal i 
vandet – tjekke om der ligger en gæstebåd på din plads.  
 
 
 
 



 
Hvis der ligger en gæstebåd på din plads, kan du gøre en af to ting: 
 

1) Du kan i god tid inden du skal i vandet sætte et klistermærke på din plads, 
der fortæller, hvornår din plads er ledig indtil. Klistermærket får du på 
havnekontoret. 

2) Alternativt så kom ind på havnekontoret og fortæl os bådens navn. Så ringer 
vi til ejeren og beder ham om at flytte sig.  

 
En gæst har 24 timer til at flytte sin båd. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, om din 
plads er fri senest dagen før, du skal i vandet. På den måde sikrer vi, at din 
søsætning bliver nem og smertefri. 
 
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 
 

 
Den nye 3-tons kran er taget i brug 
Hvis din båd vejer op til 3 tons, kan du nu komme ind på havnekontoret og hente 
fjernbetjeningen, så du selv kan løfte den fra eller til vandet.  
 
Sammen med fjernbetjeningen får du også udleveret betjeningsvejledningen og 
reglerne for brug af kranen. Husk nu at læse begge dele grundigt, så der ikke sker 
skader på hverken din båd eller dig selv. 
 
Efter en prøveperiode vil vi se på, om reglerne skal justeres. 
 
Markering af arealer, hvor parkering er tilladt og forbudt 
Vi har taget hul på at få tydeliggjort, hvor man gerne må parkere, og hvor man ikke 
må parkere. Næste etape i dette projekt vil ske i juni, når de sidste både er kommet 
i vandet. Læs mere under ’Sket siden sidst’. 
 
________________________________________________________________ 
 



 

Sket siden sidst 
 
 
Så tager vi ’parkerings-tyren’ ved hornene 
 
Første etape er udført, anden etape er på vej… 
Vi har i mange år døjet med parkeringsproblemer på Nordhavnen. Der er kun få 
steder med markerede P-båse – ikke mindst, når bådene er på land – og derfor er 
der opstået en kultur, hvor man tit blot parkerer, hvor man nu kan komme til. 
 
Det er imidlertid ikke uproblematisk. Dels køres og parkeres der på steder, hvor 
havnens personale er i gang med havneopgaver, hvilket er farligt for alle parter. Og 
dels køres og parkeres der på de steder, hvor fodgængerne skal færdes, hvilket 
henviser fodgængerne til at færdes mellem biler og både eller ude på vejen. 
 
Løsningen, tænker vi, er at få markeret tydeligt, hvor det er man GERNE må 
parkere. Det gør vi nu ved at begynde at strege flere P-båse op. I første etape har vi 
lavet P-pladser ude ved optagerampen, som I kan se på fotoet her. I anden etape i 
juni får vi også P-båse langs de røde skure. Flere pladser kommer til hen ad vejen. 
 

 
Til gengæld er også det vigtigt, at I IKKE parkerer eller kører der, hvor vi nu har 
markeret, at man ikke må køre og parkere. Bl.a. må der ikke parkeres ved den nye 
og kran og på hjørnet overfor ved toiletbygningen. Der skal nemlig være plads til at 
både kranbrugere og vognmanden kan arbejde. Heller ikke langs bølgebryderen på 
Sønder Mole er standsning og parkering tilladt. Dette areal er nemlig et 
fodgængerareal. Om kort tid kommer der færdselsskilte op, og når det er sket, kan 
man få P-bøder, hvis man parkerer ulovligt. 
 
Endelig vil vi af sikkerhedsmæssige årsager bede jer RESPEKTERE havnepersonalets 
skilte og markeringer, når de arbejder med havnens tunge køretøjer. Det er rigtig 
farligt for alle parter, når der pludselig kommer biler på tværs under arbejdskørslen, 
og det gør det svært at udføre havneopgaverne effektivt, når der holder parkerede 
biler og spærrer der, hvor der skal arbejdes. 
 
Hvorfor skal der nu pilles ved parkeringskulturen? 
Prøv at tænke på nogle af de hyggeligste havne I kender. For mig har de hyggeligste 
havne alle det tilfælles, at de er bilfrie på de centrale havnepromenader og 
havnepladser, og at der er markerede P-pladser, som benyttes af alle. Man kan gå i 
fred og nyde omgivelserne – og havnens personale har nemt ved at udføre deres 
opgaver effektivt og på en sikker måde. 
 
Vi håber, I vil være med til at få skabt en god og sikker kørsels- og parkeringskultur 
på Nordhavnen.  



 
Hvordan får vi skik på masteskurene? 
Dette foto gav en af brugerrepræsentanterne mig på Brugerudvalgsmødet… 

 
Og det taler jo sit eget tydelige sprog… Det er tydeligt, at der er meget blandede 
tolkninger af, hvordan masteskurene skal bruges, hvordan man placerer masterne og 
hvilket grej, man må efterlade her.  
 
På brugerudvalgsmødet drøftede vi, hvad der kan gøres for at få god disciplin i 
masteskurene, og konklusionen var klar: Vi må sammen at lave nogle klare regler 
for brug af masteskurene og hjælpe hinanden med at overholde dem. Havnens 
personale har nemlig kun meget begrænsede muligheder for at holde orden i 
skurene. Det er jo jeres private grej, der ligger der. 
 
Har du kommentarer eller gode ideer til reglerne for masteskurene? 
Vi går nu i gang med at kikke på et udkast til klare regler for brug af masteskurene. 
Har du gode input? Så send dem til Lene på lej02@helsingor.dk. Så arbejder vi 
videre med dem og har et nyt sæt regler klar til efteråret, når masterne kommer 
tilbage i skurene. 
 
 
Vild med Vand 2019 d. 25. maj – Nordhavnens dag  
 
Vil du, din forening eller din forretning være med?  
Planlægningen er i fuld gang, men det er bestemt ikke for sent at byde ind med et 
arrangement. Både foreninger og forretninger kan deltage med events, åbne 
aktiviteter og gode tilbud til de mange gæster, der plejer at lægge vejen forbi på 
dagen. Det er dagen, hvor I kan vise jer frem for kunderne eller få nye medlemmer! 
 
Det er jer med klubber og forretninger på havnen, der skaber den gode dag.  
Tænk kreativt og planlæg en god aktivitet. Meld ind til mig på lej02@helsingor.dk, 
hvad I laver og hvornår det foregår. Så annoncerer jeg det på Vild Med Vands 
landsdækkende hjemmeside, og I kommer med i programmet, som jeg sætter i alle 
lokale medier. 
 
Lad os vise byen alt det, som Nordhavnen har at byde på … 
 



 
Vil du ha’ en stadeplads på havnens loppemarked? 
 
Sælg ’lopper’ fra båd og hus under Vild Med Vand d. 25. maj kl. 11-16 
 

 
Under Vild Med Vand er Helsingør 
Havne vært for et loppemarked, 
hvor I som havnens brugere kan 
booke en 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 havnen. 
Pladserne fordeles efter ’først til mølle’. 
 
Book en stadeplads: 
Lene Jensen, mail: lej02@helsingor.dk  
 

Planlægningen af Sjælland Rundt 2019 er i fuld gang 

Martin Anfeldt fra Helsingør Sejlklub fortæller om årets sejlads 
Kapsejladsudvalget i Helsingør Sejlklub har travlt. Ud over forårsklargøringen, 
summer udvalget af aktivitet, og der bliver sat flueben på flere og flere opgaver i 
forberedelserne til dette års Sjælland Rundt.  

Den traditionsrige distancekapsejlads bliver skudt afsted torsdag d. 27. juni. De 
første både starter kl. 10:00, og hvis vejret tillader det, vil banelederen lægge 
startlinjen tæt på udkigspunktet på toppen af de nye toilet- og badefaciliteter på 
nordmolen, så det er muligt at se starterne tæt på. Så kom og vær med til at sende 
sejlerne godt afsted på den mellem 216 og 276 sømil lange sejlads. 

I ugen op til starten d. 27. juni, kan du forvente 
en øget aktivitet på havnen og ikke mindst 
omkring sejlklubben og jollepladsen. En del 
sejlere ankommer i dagene op til starten, så du 
vil møde en masse gæstesejlere, der har brug  
for en fri plads og måske en hjælpende hånd. 
Helsingør Sejlklub arbejder på at skabe aktivitet 
omkring klubhuset, hvor bl.a. Dansk 
Søredningsselskab vil være til stede på 
jollepladsen og fortælle om deres gode indsats.  
 
I klubhuset på 1. sal vil Sejlsikkert konsulenten 
være til stede og give gode råd om sikkerhed til 
søs.  
 
Klubhuset er åbent for alle, og vil du nyde 
udsigten over havnen og alle bådene, og mærke 
stemningen, skal du være velkommen til at 
lægge vejen forbi klubhuset. Hér kan du også 
følge sejladsen live på storskærm via TracTrac 
som alle bådene bliver udstyret med.      
 
 



Sjælland Rundt startede første gang i 1947 med 12 startende både. Herefter steg 
deltagerantallet hvert år, indtil rekordåret 1984, hvor der var 2074 tilmeldte både og 
adskillige starter. Flere af havnens bådejere vil måske huske da man kunne gå 
tørskoet over havnebassinet. Vi er knapt så mange i disse år, og efter en periode 
med helt ned til under 30 startende både, mærker Helsingør Sejlklub en fremgang i 
tilmeldingerne. Således skød klubben 164 både afsted sidste år. I skrivende stund er 
der 80 tilmeldte, så målet om flere deltagere i år er inden for rækkevidde. 
Så kom ned på havnen i uge 26 og vær med til at skabe nogle hyggelige rammer for 
sejlerne.  
 
Tak til Martin Anfeldt, Helsingør Sejlklub for den flotte reportage. 
 
Vi bringer altid gerne artikler om, hvad der rører sig på havnen, i nyhedsbrevet eller 
på vores hjemmeside, når emnerne har almen interesse. Så grib tastaturet og send 
mig en mail, hvis du også har en historie til nyhedsbrevet eller hjemmesiden. 

 

Næste møde om udviklingsplan for Langebro på vej 
 
Den 12. juni byder vi indenfor på Bølgen, hvor vi præsenterer 1. udkast 
Der arbejdes på højtryk, og i juni er vi klar til at præsentere første udkast, som er 
blevet til med udgangspunkt i de mange input og bemærkninger, vi fik ved det første 
møde. 
 
Der er endnu 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 inden d. 15. maj. 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
 
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.  
 
Åbent borgermøde om udviklingsplan for Langebro, d. 12. juni kl. 17-21 
Næste møde holdes på Bølgen. Her præsenteres det første udkast til 
udviklingsplanen. Tilmeld dig til Lene Jensen på lej02@helsingor.dk.  
Dagsordenen udsendes på havnens hjemmeside omkring d. 1. juni. 
 
Sjælland Rundt, d. 27. juni  
Kom og kig – eller vær med! 
 
 
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: 
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  


