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Kære bådejere og nyhedsbrevabonnenter
Så kom efteråret. Og nu med ekstra forhåndsregler for at begrænse
smittespredningen af COVID‐19. Der er ikke så meget andet at gøre end at
konstatere, at sådan er det bare.
Vi fortsætter bådoptagningen som booket og planlagt. På havnen vil vi gøre
alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at ingen medarbejdere udsættes for
unødig risiko for smitte. Det gør vi ved at reducere bemandingen på kontoret
til et minimum og ved at opfordre jer bådejere til at huske at holde afstand til
vores personale i forbindelse med bådoptagning.
For alles sikkerheds skyld må der nu være max tre personer i havnekontorets
receptionsområde, og der er maskepåbud, når I opholder jer i receptionen.
Der er opsat skilte og retningslinjer, og vi appellerer til, at de overholdes.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres gode vilje og forståelse
for, at det er vigtigt at holde afstand – ikke mindst til havnens personale. Ikke
fordi der er risiko for at de bider, men fordi det forebygger smittespredning.
Vi syntes ikke helt, at der blev holdt afstand nok i foråret, men det er blevet
meget bedre, og jeg skal hilse fra havneassistenterne og sige tak. Det betyder
meget, at de kan føle sig trygge, når de håndterer jeres både.
Vi håber, at det til trods for de nye stramninger, vil være muligt at opretholde
havnedriften til gavn for alle brugere.
Pas godt på jer selv.
Vi ses på havnen – på afstand…
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
Havnechef

MERE OG BEDRE KOMMUNIKATION
Informationsbrev med nyt
design

Fremover udgiver vi både informationsbreve og nyhedsbreve
Som I nok allerede har bemærket, ser dette nyhedsbrev anderledes ud end
det plejer. Først og fremmest har vi valgt at omdøbe det til et
’informationsbrev’ for at understrege, at der er tale om vigtige informationer
til alle jer brugere. Informationsbrevet vil I som hidtil modtage i jeres
elektroniske indbakke i slutningen af hver måned.
Vi vil også gerne forbedre vores generelle kommunikation og fortælle mere
om alt det, der sker i Nordhavnen, på jolleanlæggene og i Helsingør Havn til
en bredere kreds af interesserede. Derfor udsender vi fremover også et
elektronisk nyhedsbrev med nyheder og historier fra alle vores havne.
Nyhedsbrevet vil blive udsendt midt på måneden til havnens brugere og andre
interesserede og udkommer for første gang til november. Vi starter med at

udsende nyhedsbrevet hver anden måned, og hvis det viser sig, at der er
behov, kan det også blive oftere.
Vi håber, I vil blive glade for opgraderingen af vores kommunikation, og vil –
nu vi er i kommunikationssporet – benytte anledning til at gøre opmærksom
på, at I også kan finde Helsingør Havne på Facebook.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Vi vinterlukker for vandet på broerne
Vandslangerne fjernes nu fra broerne, og vi lukker helt for vandet i december.
Dog er der hele året rundt adgang til vand på Midtermolen ved
benzinstanderen.
Ekstra fortøjninger er en god ide om vinteren
Hvis din båd bliver i vandet vinteren over, anbefaler vi, at du sikrer den med
ekstra fortøjninger, så den er godt sikret mod kraftig vind og
vandstandsvariation.
Ingen strøm på båden, når den står på land
Når din båd er stillet på land for vinteren, er det vigtigt, at du slukker for
hovedafbryderen, så vi undgår kortslutninger og dermed brande på bådene.
Det er tilladt at have strøm på båden, når du er i den, men husk at slukke igen,
når du går.
Parker kun i parkeringsbåsene
I bådoptagningsperioden er det ekstra vigtigt, at parkeringsreglerne
overholdes, og at der kun parkeres i de afmærkede båse. På den måde
minimeres risikoen for farlige trafiksituationer og bådoptagningen kan køre
uhindret. Først fra 1. december må du parkere mellem bådrækkerne på
Søndre Mole og ved Øresundsakvariet.
Hjælp os med at passe på havnens fodgængere
For at passe på fodgængerne, der går på Havnepromenaden, er vi i gang med
at lave vejbump på de steder, hvor bilerne krydser promenaden.
Du kan også hjælpe med at passe på havnens fodgængere ved at køre
langsomt på havnen – ikke mindst på Søndre Mole, hvis du skråer over
Havnepromenaden for at køre ud på Kronborgvej. Det giver sig selv, at man
selvfølgelig hverken må parkere eller køre på selve Havnepromenaden …
Minkfælde opsat på havnen
Der er set mink på havnen, og der har været mink ombord på nogle af
bådene. Der er sat en fælde op, som bliver tjekket to gange om dagen, så vi
kan få minken fanget. Det er svært at holde en mink ude, men hvis du vil
prøve at undgå ubudne minkbesøg, så forsøg at lukke din båd ekstra godt af.

Parkering på Nordmolen
Der er i øjeblikket mange spørgsmål vedr. parkeringsreglerne på Nordre Mole.
Reglen er, at hvis man parkerer uden for de markerede båse, parkerer man
ulovligt. ’Hvorfor markerer I ikke nogle flere båse?’ har nogen spurgt. Det vil vi
gøre, men kun der, hvor der er 7 m fri manøvreplads bag båsene, for sådan
siger vejreglerne – og I skulle nødig få buler af at bakke ind i servicebygningen.

Drift og vedligehold

Gravearbejder ved det nye klubhus til Kajakklubben Krogen
Byggepladsen bag Jollehuset er etableret, og byggeriet starter d. 29. oktober.
De første arbejder er gravearbejderne til fundament og forsyningslinjer. Der
vil derfor være lokale afspærringer i perioden fra d. 29. oktober til d. 27.
november, men generelt er området omkring byggepladsen og
Strandpromenaden farbar.
Det er vi i gang med nu
Bådoptagningen lægger i efteråret beslag på det meste af
havneassistenternes tid. Vi udfører dog også stadig småreparationer på
broerne, og de første vejbump er monteret.
Kommende arbejder
 Resten af oktober og november står i bådoptagningens tegn.
 De næste vejbump monteres.
 Vi starter på opsætning af pladsbredder på alle havnens bådpladser.
 Markering af yderligere P‐pladser på Nordmolen.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Vi er blevet gjort opmærksom på, at vi ved en fejl er kommet til at skrive på
hjemmesiden, at jollerne på Strandhave kun må være 5 meter lange, og at der
ikke må bruges autotrailere. Dette er imidlertid ikke korrekt. På Strandhave
gælder det fortsat, at bådene må være 6 m lange og 2 m brede (inkl. trailer),
og at de gerne må stå på en autotrailer. Vi har rettet fejlen på hjemmesiden.
Vi har også opdaget, at mange af pladsnumrene er gået til. Vi vil sørge for, at
der kommer nye pladsnumre op i løbet af vinteren.

Langebro

Toiletdriften er pr. 15. september overtaget af Helsingør Kommune.
Brolauget, der i mange år har løst denne opgave, har givet den videre, da den
voksede sig større og større i takt med det øgede brug af området. Tak til
Brolauget for den tid, I har løst opgaven for os.
Hvis man fremover opdager problemer med toiletterne, så send en mail til
Helsingør Kommune på mmo37@helsingor.dk

KORT NYT…
Indvielse af Kronborg Badelaugs
sauna

I hjørnet ved bro 21 og 22 ligger vinterbadernes nye saunapram. Den blev
indviet på en flot solskinsfredag af borgmester Benedikte Kiær. Havnen ønsker
foreningen et stort tillykke med den fine bygning.

KALENDER
Langebro

Sauna og vinterbadning på Langebro, første weekend i hver måned
Vinterbadeforeningen ÅHH planlægger at holde offentlig sauna og
vinterbadning på Langebro vinteren igennem, hvis Corona‐restriktionerne
tillader det.
Læs mere på foreningens hjemmeside: https://www.havbad.dk/

KONTAKT OS
Driftsproblemer

Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer!
Kontakt havnekontoret, 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.
Kontaktinfo: nordhavnen@helsingor.dk / tlf. 49 28 10 80

Spørgsmål vedr. bådpladser

Ændringer, opsigelse, venteliste eller rokeringsliste
Skriv eller ring til kontormedarbejder Lise Mørk.
Kontaktinfo: lmo53@helsingor.dk / tlf. 53 62 87 79

Arrangementer

Sådan får du tilladelse til at afholde et arrangement
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer på
havnens arealer. Kontakt udviklingsmedarbejder Lene Jensen, hvis du vil lave
et arrangement.
Kontaktinfo: lej02@helsingor.dk / tlf. 25 31 10 91
Annoncering på hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev
Hvis du vil have annonceret dit arrangement i nyhedsbrevet, på havnens
Facebookside eller på havnens hjemmeside, så skriv til
kommunikationsmedarbejder Lise Lotte Blicher Bendtsen.
Kontaktinfo: lisbe@helsingor.dk / tlf. 53 77 52 55

Book en havnechef

Hvis du gerne vil tale med havnechef Jesper Schrøder
Møderækken ’Book en havnechef’, hvor du kan komme forbi til en snak med
havnechefen, kan først starte igen, når Corona‐nedlukningen er helt forbi.
Indtil da kan du henvende dig på mail eller telefon.
Kontaktinfo: jsc02@helsingor.dk / tlf. 25 31 10 83

Kommentarer og ideer

Har du kommentarer og ideer til havnekontoret?
Skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen.
Kontaktinfo: lej02@helsingor.dk

ÅBNINGSTIDER
Havnekontoret

Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Denmark
Telefon: +45 49 28 10 80
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:
Fra 1. november til 31. marts:

Alle ugens dage kl. 6.00‐16.00
Alle hverdage kl. 6.00‐16.00
Lørdag og søndag kl. 6.30‐12.30

