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Redaktørens klumme  
 
Jeg har lånt klummen fra havnechefen denne gang for at kunne fortælle lidt nyt fra 
udviklingsfronten på vores tre havne.  
 
På Nordhavnen går vi sidst på foråret i gang med at udarbejde en visionsplan: Hvor 
skal vi hen på den korte og den lange bane? Vi har i flere år arbejdet ud fra en 
mundtligt formuleret udviklingsplan og et skitsetegning for den fysiske udvikling. Det 
ønsker vi nu at bytte ud med en ’rigtig’ visionsplan på skrift, og vi vil i den 
forbindelse invitere alle jer brugere til på forskellige måder at give input til planen. Vi 
annoncerer i nyhedsbrevet og på hjemmesiden, hvornår vi går i gang. 
 
På Langebro er udviklingsplanen nu færdig, og den kan nærlæses her: 
https://www.helsingor-havne.dk/wp-content/uploads/2020/01/Endelig-
udviklingsplan_Langebro-januar-2020-reduceret.pdf  
Vi takker alle de omkring 90 personer, der har været med i processen undervejs. Det 
har været en fornøjelse at arbejde med planen, og vi glæder os til at realisere nogle 
af delelementerne fra planen her i denne sæson. 
 
På Jarlens Grund går vi nu også i gang med at lægge en udviklingsplan og udarbejde 
et ordensreglement. Processen kommer til at ligne den, vi havde på Langebro, da det 
viste sig at være en god form. Hold øje med nyhedsbrevet, havnens hjemmeside og 
annoncer i Dagbladet og Lokalavisen. Her annoncerer vi nemlig de åbne 
borgermøder, som er en vigtig del af processen. 
 
Vi glæder os til at arbejde videre med alle vores tre havne i løbet af året. 
 
 
Mange hilsner 
 
Lene Jensen 
Udviklingsmedarbejder og nyhedsbrevredaktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen i marts  
 
Book en havnechef!  
I marts kan du booke Jesper Schrøder til en havnesnak ved at booke en tid på  
tlf. 49 28 10 80.  
 
 
Månedens praktiske oplysninger 
 
Strøm på både på land udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko 
 

 
 
På lystbådehavnen i Kalø Vig gik der i tirsdags ti både op i flammer ved en alvorlig 
brand. Branden skyldtes formodentlig, at en eller flere både havde strøm på, mens 
de stod på land. Billedet herover er fra www.minbaad.dk.   
 
På Helsingør Nordhavn er det forbudt at have strøm på båden, når den står på land, 
hvis man ikke selv er på båden. Forbuddet skyldes netop risikoen for at der pga. fejl 
på bådenes elektriske installationer kan udbryde brand, som lynhurtigt kan sprede 
sig til andre både. 
 
Du må derfor aldrig tilslutte strøm til din båd, når den står på land, hvis du ikke selv 
er på båden. Når vi opdager tomme både med stik i vores udtag, tager vi omgående 
stikkene ud. Vi gør det for din skyld, for de andre bådejeres skyld og fordi vi passer 
på vores havn. Vi håber derved at kunne hindre, at en lignende ulykke en dag sker 
hos os. 
 
Du kan læse artiklen fra ’Min Båd’ her: 
https://minbaad.dk/nyhed/archive/2020/27/february/article/politiet-opgiver-sagen-
om-brand-paa-10-baade-kalovig-var-ikke-psat-se-billeder/  
 
PS: Du må selvfølgelig ikke sætte stikket i igen, hvis vi har taget det ud.  
Men det siger jo sig selv … 
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Status på drift og vedligehold 
 
Ombygning af miljøstationen  
Nu er vi næsten færdige med at bygge miljøstationen om. Næste skridt er at 
begynde at forskønne de små affaldsstationer rundt omkring på havnen.  
 
Der er nu to byggepladser på Nordhavnen 
Ved Midtermolen er der byggeplads for Vinterbadelaugets saunapram. Senest d. 31. 
marts bugseres prammen til sin plads ved bro 21, hvor resten af byggeriet udføres.  
 
Byggepladsen til minigolfbanen er fuld af aktivitet. Banen åbner efter planen til 
påske. Entreprenøren har bygge- og oplagsplads i kanten af parkeringspladsen helt 
nede mod stranden. 
 
El-reparationer på Nordhavnens broer  
Vi er i gang med at lave el- reparationer på broerne i Nordhavnen. Vi er næsten 
igennem alle broer nu.  
 
Vi bestiller nye bagagevogne til Nordhavnen 
Som aftalt i brugerudvalget i oktober indkøber havnen 12 nye bagagevogne, der 
fordeles på seks nye faste ’holdepladser’ på havnen. Vi håber, I vil hjælpe os med at 
passe på dem, så de ikke ’forsvinder’ fra havnens område. 
 
Klar til sæsonen på Jarlens Grund 
I denne uge har vi holdt et af de cirka halvårlige statusmøder med jollelauget fra 
Jarlens Grund. Ved mødet drøftede vi bl.a. diverse praktiske behov inden sæsonen 
starter for alvor.  
 
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. 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Sket siden sidst 
 
 
 
Udviklingsplanen for Langebro er færdig 
 
Du kan downloade den på vores hjemmeside 
I denne måned lagde vi sidste hånd på udviklingsplanen for Langebro, som fremover 
vil danne udgangspunkt for udviklingen af området. Du kan downloade den her: 
https://www.helsingor-havne.dk/wp-content/uploads/2020/01/Endelig-
udviklingsplan_Langebro-januar-2020-reduceret.pdf  
Tak for alle de mange input, vi har fået undervejs i processen! 
 
Udviklingsplanen for Jarlens Grund 
 
Har du noget på hjertet, så kom og vær med i processen 
Først fik Langebro en udviklingsplan – nu er det Jarlens Grunds tur, for også her er 
der behov for at kigge nærmere på, hvordan området ser ud og fungerer i dag, og 
hvordan det skal være og bruges i fremtiden. Vi skal også have lavet et 
ordensreglement for området. 



 
 
 
Vi går i gang med udviklingsplanen for Jarlens Grund i marts, og i næste nyhedsbrev 
er vi klar med en dato for det første åbne borgermøde om planen. 
 
 
Så skal der bygges kajakklubhus 
 
En tillægsbevilling fra Byrådet gør det muligt at bygge klubhuset i år  
Med en ekstrabevilling på 830.000 kr. bliver det nu endelig muligt at bygge 
klubhuset til Kajakklubben Krogen på Nordhavnen. Helsingør Havne tog nemlig i 
december initiativ til, at projektet kom en ekstra gang i byrådet med det formål at 
skaffe de penge, der manglede, for at kunne fuldføre projektet. 
 
Byggeprocessen bliver lidt utraditionelt. Det, der opføres for de kommunale midler, 
bliver nemlig alene ’råhuset’ (vægge, døre, vinduer, etageadskillelse og tag), 
hvorefter kajakklubben selv tager over og bygger husets indre færdigt for sine egne 
opsparede midler. Denne løsning, som lagde grunden for ekstrabevillingen, er 
kajakklubbens forslag, og projektledelsen bakker stærkt op om den, da det giver et 
kajakklubben et stærkt ejerskab til bygningen og gode muligheder for at påvirke 
husets detailløsninger. 
 
I fællesskab søger kajakklubben og havnen fondsmidler til det, som der evt. ikke 
måtte være råd til i første omgang. Det forventes, at byggeriet starter i april/maj og 
er klar til indflytning i september/oktober. Først når det nye klubhus er bygget, rives 
det gamle klubhus ned. 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
Vinterbadning og sauna på Langebro d. 22. marts 
Vinterbadeforeningen ÅHH holder offentlig vinterbadning med sauna på Langebro.  
Tjek foreningens hjemmeside for de nærmere detaljer https://www.havbad.dk/  
 
Book en havnechef, marts  
Book tid på tlf. 49 28 10 80 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 
 
 
Generelle åbningstider: 
1. september- 31. maj: kl. 9.00-13.00  
(onsdage lukket) 
 
Husk at vi har lukket lørdag/søndag og på helligdage. 
 
 
Havnevagten 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
1. november til 15. april: Kl. 6.00-16.00. 
(I weekender 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  


