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Havnechefens klumme:
Sådan bliver det nye vaskeområde
Det nye vaskeområde bliver en stor miljøgevinst for havnen
Endelig! Efter en besværlig Corona-nedlukning og uforudsete krav for at få
miljøtilladelse er det endelig en realitet: Til næste efterår har Nordhavnen et
vaskeområde, hvor bådvasken kan foregå med miljømæssig grøn samvittighed.
Havnens største vinteropbevaringsplads på Søndre Mole omdannes til ét stort
vaskeområde. I kanten af molen lægger vi nemlig over 300 meter dræn med ikke
mindre end 10 sandfang, 5 rensebrønde og 1 prøvetagningsbrønd, så vi kan filtrere
malerresterne og det beskidte vaskevand, før vandet sendes fra asfalten videre til
kloakken. På den måde kan samtlige både på Søndre Mole vaskes med grøn
samvittighed.
Hvad så med de både, der ikke står på Søndre Mole? Dem har vi også tænkt på.
Parkeringspladsen ved Øresundsakvariet må man fortsat spule både på, for på
parkeringspladsen er der nemlig både olieudskiller og sandfang.
Til dem, hvis både hverken står på Søndre Mole eller ved Øresundsakvariet, bliver der
to lokale vaskepladser med bådstativer på – den ved havnekontoret og en ny ude på
Søndre Mole. Vi løfter simpelthen disse både hen på en af de to pladser, så bådejeren
kan spule der. Bagefter løfter vi båden over til den plads, hvor den skal stå for
vinteren. Og det kommer ikke til at koste en øre mere for bådejerne. Havnen giver
simpelthen de ekstra bådløft – det er sammen med vaskeområdet vores bidrag til at
skabe et grønnere Helsingør.
Læs mere om tidsplanen for projektet senere i nyhedsbrevet.
Vi glæder os til endnu mere grøn havnedrift i 2021!
PS:
Det kommer selvfølgelig heller ikke til at koste noget at vaske båd på Søndre Mole
eller ved Øresundsakvariet!
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
Havnechef
_______________________________________________________________

Informationer til sejlerne
Der har desværre været tyverier her i weekenden
Tjek om der mangler noget i din båd
Vi har desværre konstateret, at der har været en stribe indbrud i bådene hen over
weekenden, og at to motorbåde simpelthen er blevet stjålet. Vi har endnu ikke det
fulde overblik over tyverierne, så tjek for en sikkerheds skyld din båd.

Ny praksis for fri/optaget-skiltene på vej
Skiltene forsynes med pladsbredde og skal fremover stå på grøn til daglig
Vi vil gerne gøre livet lettere for vores gæstesejlere. Derfor indfører vi en ny praksis.
Fremover skal skiltet altid stå på grøn, når du ligger i havnen. På den grønne side
markerer vi i løbet af efteråret pladsbredden, så gæstesejlerne på forhånd kan se, om
bredden passer.
Kun når man er ude og sejle dagstur, vender man skiltene til rød.
Er man på tur med overnatning, skriver man dato for hjemkost, som man plejer.

Vi åbner for en ekstra uges optagning i november
Nu kan du booke optagning igen
Optagningen bliver i perioden fra d. 16.-20. november.

På grund af Corona kan du ikke booke en havnechef…
’Book en havnechef’ kan først starte igen, når nedlukningen er helt forbi
Indtil da må du nøjes med mail eller telefon .
_______________________________________________________________

Status på drift og vedligehold
Vejbumpene ved havnepromenaden er monteret
For at sænke farten på bilerne de steder, hvor havnepromenaden krydses, har vi nu
fået lavet bump ved Midtermolen. Om kort tid monteres der også bump ved
Nordmolen og til sidst på Søndre Mole.
Vi maler hegnet omkring havnens grusplads
Nu kommer havnen til at se pæn ud fra Kronborgvej og Kulturhavnen.
Arbejdet på broerne fortsætter
Vi er stadig i gang med at lave småreparationer på broerne.
Bådkørslen starter om lidt…
Og lægger beslag på hovedparten af havneassistenternes tid i de næste to måneder.
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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Sket siden sidst
Brugerudvalgsmøde om Nordhavnen d. 17. september
Efterårets møde blev afholdt på Toldkammeret
Forårets brugerudvalgsmøde blev desværre aflyst pga. Corona-nedlukningen, men
heldigvis kunne vi gennemføre efterårsmødet. Dog var vi nødt til at holde mødet i
Toldkammerets store sal i stedet for på havnekontoret, for at kunne sikre tilstrækkelig
afstand mellem mødedeltagerne. Det gjorde mødet lidt mere formelt end sædvanligt,
men omgivelserne var fine.
Fordi det var så lang tid siden, vi sidst havde holdt møde, var der virkelig meget
information, der skulle gives fra havnens side. Havnen fortalte blandt andet fakta om
parkeringsreglerne på havnen og om det nye vaskeområde, der skal etableres på
Søndre Mole. Vi fik også lavet en ’brutto-liste’ over projekter, som kunne være
interessante at kigge på at udføre inden for de 1,1 mio. kr., der er til rådighed på
anlægsbudgettet i 2021.
Aftenens workshop handlede i år om parkering og parkeringsløsninger.
Brugerrepræsentanterne udpegede de ting, som de endnu ikke syntes var løst helt
optimalt, og gav deres bud på, hvordan problemerne kunne løses. Vi glæder os til at
arbejde videre med inputtene til parkeringsplanen, så vi kan få parkeringen og
trafikken på Nordhavnen til at fungere bedst muligt for så mange brugergrupper som
overhovedet muligt.
Hvis du vil læse hele referatet fra mødet, er det udsendt sammen med nyhedsbrevet.

Vaskeområdet udføres i forsommeren 2021
I efteråret 2020 udføres kun enkelte prøvegravninger
Først forsinkede Corona planlægningsprocessen. Så opstod der uforudsete krav i
myndighedsbehandlingen. Og til sidst blev det stort set umuligt at nå at etablere
vaskeområdet, inden bådene skulle på land. Derfor er etableringen af vaskeområdet
udskudt til næste år og udføres i perioden fra 3. maj til 20. juni 2021, hvor det
påvirker havnedriften på Søndre Mole så lidt som muligt.
I år skal der kun udføres to små lokale prøvegravninger. Vi skal nemlig være stensikre
på, at spunsvæggen er udført præcis som vist på tegningerne, så vi ikke får gravet
noget kritisk over, når entreprenørmaskinerne ruller til næste år.
Både under prøvegravningerne og selve anlægsarbejdet vil Søndre Mole være
brugbar. Der vil dog blive omlægninger af trafikken og lokale afspærringer på de
steder, hvor der arbejdes.
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Lad os holde god orden i masteskurene i år
Vi genopfrisker lige reglerne…
Der blev ryddet godt ud i masteskurene sidste år. Nu handler det om at holde fast i de
gode rutiner, så vi får masterne retur i lige så god orden igen.

____________________________________________________________________

Kalender
Sauna og vinterbadning på Langebro, den første weekend i hver måned:
Vinterbadeforeningen ÅHH planlægger at holde offentlig sauna og vinterbadning på
Langebro vinteren igennem, hvis Corona-restriktionerne tillader det. I år bliver
saunaen i telte, så der kan holdes god afstand mellem deltagerne.
Læs mere på foreningens hjemmeside: https://www.havbad.dk/
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
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk
Åbningstider:
Fra 1. september til 31. maj: kl. 9.00-13.00
(onsdage lukket)
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage.
Havnevagten
Telefon: +45 25 31 10 80
Træffetid:
Fra 1. september til 1. november: alle ugens dage kl. 6.00-16.00
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Har du kommentarer efter at have læst nyhedsbrevet?
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen
Du fanger mig på e-mail: lej02@helsingor.dk

