HELSINGØR HAVNE
Information til bådejerne, erhvervsdrivende
og foreninger
Siden sidst

Januar 2021

Kære alle sammen
Verden er af lave, men det lysner dag for dag. Det er måske bare lidt
svært at få øje på.
I Nordhavnen er der ikke meget aktivitet, men vi er her fortsat og
arbejder i og med havnen både i det nære og fra det fjerne ude på
hjemmekontorerne.
Under nedlukningen i marts 2020 fik vi søsat jeres både under
iagttagelse af skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Vi vil fra
havneadministrationens side gør alt for at sikre, at jeres sejlsæson
påvirkes så lidt som muligt af COVID‐19. Men vi skal selvfølgelig følge de
regler og restriktioner, der har ramt hele samfundet.
I uge 7 vil vi fremlægge søsætningsplanen for de både, der står på land.
Der vil ligesom sidste år være en plan for, hvordan de mange både bliver
pakket ud i den rigtige rækkefølge fra de tætte opstillinger. Hvis alt går
efter planen, og vi ikke bliver forhindret i at føre den ud i livet af COVID‐
19‐restriktioner, vil sejlesæson 2021 komme rigtig godt fra start.
Havnevagten har ikke haft så mange hændelser med både, der står med
elstikket i, uden at bådejeren er tilstede. Det er en rigtig positiv
udvikling, som vi sætter stor pris på. Det vil være utrolig ærgerligt, hvis
der skulle opstå brand blandt bådene som følge af overbelastning i de
elektriske installationer. Derfor skal der lyde en opfordring til alle om at
huske at frakoble strømmen til både på land, når I forlader fartøjet.
Samt et stort tak til alle jer, der allerede gør det.
Pas godt på jer selv.
Vi ses på havnen – på afstand…
Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
Havnechef

HAVNEKONTORET ER LUKKET PGA. CORONA‐RESTRIKTIONERNE
Havnekontoret er lukket til og med d. 7. februar
Havnekontoret er lukket for fysisk fremmøde til og med d. 7. februar på
grund af regeringens restriktioner, der skal bekæmpe smitten med
COVID‐19. Helsingør Nordhavn følger som kommunal havn
restriktionerne, og alt personale, der ikke varetager kritiske funktioner,
er hjemsendt.
Det betyder, at kun havnevagten og 1‐2 havneassistenter er tilstede på
havnekontoret.

Du kan dog fortsat få fat i både forkontoret og det øvrige administrative
personale via telefon og mail i åbningstiden.
Se kontaktoplysninger sidst i informationsbrevet.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Kun Tallyautomaten ved Havnekontoret er i øjeblikket i drift
Vi er ved at få opdateret havnens Tally‐automater, så de kan håndtere
kontaktløs betaling. Det er nemlig blevet et krav fra Nets, der håndterer
betalingerne.
Det betyder imidlertid, at vi har en periode, hvor det er lidt bøvlet at
benytte Tally‐automaterne. I øjeblikket er det kun automaten ved
havnekontoret, der kan benyttes. De øvrige er taget ud af drift.
Efterhånden som de nye automater kommer, bliver de monteret på
Søndre Mole og Nordre Mole, så alt bliver ligesom før.
Ingen strøm på båden, når den står på land
Vi har desværre konstateret, at der stadig er en del både med strøm på.
Hvis der opstår brand på en båd – fx pga. en defekt i et elsystem eller en
hjemmegjort elløsning – er det katastrofalt, når bådene står så tæt
sammen på land. Det er derfor, det ikke er tilladt at have strøm på
bådene om vinteren på Helsingør Nordhavn.
Når din båd er stillet på land for vinteren, skal du derfor slukke for
hovedafbryderen. Det er selvfølgelig tilladt at tænde for strømmen, når
du er på båden, men husk at slukke igen, når du går.
Pas på din båd om vinteren – husk at tilse den jævnligt
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.
Det er også en god ide jævnligt at tilse både på land. Sidder
overdækninger og kalecher som de skal? Står båden korrekt i sit stativ?
Hvis en båd ikke står korrekt i sit stativ, skal du straks kontakte
havnevagten. Du må aldrig selv forsøge at rette på en båd i et stativ.
Havnepersonalet kommer altid – uanset den nuværende nødbemanding
– og stiller båden på plads igen.
Vinterglatte broer? Du må gerne hjælpe os med at salte
Havnen salter i denne periode på de broer, hvor vi kan køre, plus på
ramperne, når der er frost og dermed risiko for ekstra glatte broer. Men
du kan hjælpe os ude på selve broen, hvor vi ikke kan køre. Vi har nemlig
stillet en stor blå plastickasse med salt ved hver bro. Du er altid
velkommen til at sprede noget salt, hvis der er et sted på ’din’ bro, hvor
der er blevet isglat.

Om vinteren må der parkeres mellem bådrækkerne
Parkeringsreglerne på havnens parkeringspladser tillader, at der fra d. 1.
december til d. 31. marts må parkeres mellem bådrækkerne på Søndre
Mole og ved Øresundsakvariet. Det kan I udnytte, hvis I har ærinder på
havnen eller i bådene indtil d. 31. marts.
Men lad være med at parkere på fodgængerstien langs bølgeskærmen.
Det er forbudt hele året, og der falder bøder, hvis parkeringsservice er
ude på runde. Ud over at din parkering er ulovlig og at du risikerer en
bøde, så tvinger du jo faktisk fodgængerne til gå på ude kørebanen
blandt bilerne, hvilket både er et stort sikkerhedsproblem og rigtig
irriterende for alle andre bilister.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu
Mens de nuværende COVID‐19‐restriktioner gælder, og havnen er
nødbemandet, kan vi kun udføre den basale drift samt akut og
presserende havnearbejde, der ikke kan udsættes.
Kommende arbejder
 Der lægges ikke planer for kommende arbejder, før
restriktionerne løsnes igen.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Heller ikke på Strandhave kan vi udføre opgaver under nedlukningen.
Også her udføres kun akutte arbejder.
De lovede nye pladsnumre kan derfor først etableres, når nedlukningen
er slut.

Langebro

Trods nedlukningen er toiletterne på Langebro, som nu passes af
Helsingør Kommune, fortsat åbne. Hvis der opleves problemer med
toiletterne, så send en mail til Helsingør Kommune på
mmo37@helsingor.dk

KORT NYT…
Har du båd i Nordhavnen:
I Nordhavnens brugerudvalg sidder der repræsentanter for alle havnens
Er du medlem af en sejlklub/bådklub? foreninger, som bliver hørt og inddraget i havnespørgsmål, når der
Bruger du ordningen med
holdes brugerudvalgsmøder hvert forår og efterår.
Helsingborg?
Men der er også bådpladslejere på Nordhavnen, der hverken er medlem
af hverken sejlklubben eller motorbådsklubben. Og de har, som tingene
er i dag, ikke nogen repræsentant i brugerudvalget til at varetage deres
interesser. Det blev bragt op forud for sidste brugerudvalgsmøde, og det
er en ting, som vi fra havnens side gerne vil forsøge at gøre noget ved.

Men hvor mange bådejere er der mon egentlig, der ikke medlem af
enten sejlklubben eller motorbådsklubben? Det ved vi faktisk ikke, for
det er ikke lovligt at sammenkøre medlemsregistre. Man må derimod
gerne lave en anonym spørgeskemaundersøgelse, hvor bådpladslejerne
frivilligt kan oplyse, om de er medlemmer i en forening eller ej.
Vi har også en ordning med Helsingborgs Nörra Hamn om gratis
overnatning, når ’deres’ bådpladslejere gæster os, og omvendt når I
gæster dem. Vi kan se, at der er en del svenskere, der bruger ordningen,
så de ligger gratis hos os. Men bruger I ordningen, så vi på den måde
også får noget retur? For ellers forærer vi jo bare overnatninger væk .
Vi vil gerne blive klogere på disse to emner, og derfor har vi lavet en
anonym spørgeskemaundersøgelse med to spørgsmål, som kan besvares
på under 1 minut.
Linket til undersøgelsen finder du her:
https://www.surveymonkey.com/r/TD72BXJ
Vi håber, I vil hjælpe os med at blive klogere på de to spørgsmål.
Og tak for jeres tid, hvis I svarer på undersøgelsen.
PS:
Det er fuldstændig frivilligt og 100 % anonymt at deltage.
Men jo flere, der deltager, jo mere retvisende et billede får vi.

KALENDER
Alt er aflyst pga. Corona

Så vi har desværre intet at bringe på kalenderen i øjeblikket.

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
‐ booking af søsætning/optagning
‐ gæstepladser
‐ økonomi

Ændringer, opsigelse, venteliste eller rokeringsliste
Skriv eller ring til kontormedarbejder Lise Mørk.
Kontaktinfo: lmo53@helsingor.dk / tlf. 53 62 87 79
Gæstepladser samt booking af søsætning/optagning
Skriv eller ring til kontormedarbejder Zeynep Karatas.
Kontaktinfo: zka02@helsingor.dk / tlf. 53 61 87 79
Økonomi
Skriv eller ring til kontormedarbejder Gitte Johansen.
Kontaktinfo: gjo53@helsingor.dk / tlf. 49 28 10 80

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. november til 31. marts: Alle hverdage kl. 6.00‐16.00
Lørdag og søndag kl. 6.30‐12.30

