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Kære alle sammen
Så står vi midt i Corona‐nedlukning nummer to, og havnekontoret er fortsat kun
nødbemandet. Heldigvis har vi endnu en gang fået lov at indkalde personale, så
søsætningerne kan gennemføres, selv om resten af samfundet endnu ikke er
genoplukket. Det betyder, at vi kan få skudt sejlsæsonen godt i gang, og I kan
komme på vandet og nyde forårssolen – og det er vi rigtig glade for kan lykkes.
Pas godt på jer selv, indtil havnekontoret kan åbne igen.
Vi ses på havnen – på afstand!
Med venlig hilsen
Lene Jensen
Udviklingsmedarbejder og nyhedsbrevsredaktør

HAVNEKONTORET ER LUKKET PGA. CORONA‐RESTRIKTIONERNE
Havnekontoret er lukket til og med d. 5. april
Havnekontoret er lukket for fysisk fremmøde til og med d. 5. april på grund af
regeringens restriktioner, der skal bekæmpe smitten med COVID‐19. Det
betyder, at kun havnevagten og nogle af havneassistenterne til daglig 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
I øjeblikket er det kun automaten ved havnekontoret, der kan benyttes. De
øvrige automater er taget ud af drift, indtil vi i april får de nye automater.
Der har været lidt ’børnesygdomme’ på den nye automat ved havnekontoret,
men nu skulle de alle sammen være rettet. Hvis du alligevel har problemer, så
ring til havnekontoret i åbningstiden.

Nets kræver som noget nyt, at der fremover tages et håndteringsgebyr på 1 kr.
første gang, du køber et nyt kort i automaten. Derfor står der fx 31 kr., selv om
du første gang kun køber et kort med 30 kr. på. Håndteringsgebyret er
desværre uundgåeligt, men det skulle kun ske første gang, du køber et kort.
Søsætningerne starter i denne uge
Havnekontoret har fået tilladelse til – trods Corona – at indkalde tilstrækkelig
bemanding til, at søsætningerne kan gennemføres. Vores bookingkalender er
derfor åbnet, og der kan bookes søsætning fra d. 12. april.
Der er dog nogle bådejere, der ikke selv kan vælge, hvornår deres båd skal i
vandet. Det er nemlig jer, hvis både blev sat allersidst på land. Jeres både skal i
vandet som de første, for ellers går ’søsætningskabalen’ simpelthen ikke op.
Hvis du har fået en af disse pladser, er du blevet kontaktet af havnepersonalet,
som har givet dig en dato for søsætning. Datoen ligger i perioden fra d. 15.
marts til d. 11. april. Det vil kun i meget begrænset omfang være muligt at få lov
at udskyde datoen for søsætning. Vi beder jer om forståelse for dette.
Vis god parkeringsstil ved slæbestedet 
Når vejret er godt, og mange pga. af Corona‐nedlukningen har en mere fleksibel
hverdag end ellers, er der ekstra tryk på ved slæbestedet. Faktisk har der nogen
gange været så meget aktivitet, at parkerede biler og bådtrailere har spærret
for, at slæbestedet kunne benyttes.
Før det nye vaskeområde er færdigt, kan vi desværre ikke gå i gang med at
markere flere parkeringsbåse, trailer‐P, kørebaner og steder, hvor parkering
ikke er tilladt. Derfor beder vi jer alle tage mest muligt hensyn til hinanden og
parkere med omtanke i området ved slæbestedet.
Slæbestedet ved sejlklubben er delvist spærret i de næste 3 uger
Det nye klubhus til kajakklubben bygges af træelementer, som løftes på plads
med en kran. Nogle dage holder kranen foran adgangsvejen til slæbestedet.
Hvis den står der, når du skal bruge slæbestedet, så ring til byggelederen på tlf.
22 19 05 07. Så får han håndværkerne til at flytte den. Kranen flyttes væk hver
fredag, så der er fri adgang i weekenden.
Bådpladsbredder og ny procedure for fri/optaget‐skilte
Vi vil gerne gøre Nordhavnen til en attraktiv havn for gæstesejlere. Når man
som gæst sejler rundt og leder efter en plads, er det rart at vide, hvor brede de
er. Derfor er vi nu i gang med at sætte pladsbredder på fri/optaget‐skiltene.
Pladsbredden markeres på den grønne side af skiltet. Derfor skal alle skilte
fremover altid stå på grøn, både når man er hjemme i havnen, og når man er på
tur med overnatning, så andre kan bruge ens plads. Klistermærket med,
hvornår man kommer tilbage, sættes fremover på toppen af metalbeslaget, der
holder skiltet. Kun hvis man er på en‐dagstur og kommer hjem om aftenen, skal
man fremover vende skiltet på rødt.
Det tager nok lige lidt tid at vænne sig til at huske at vende skiltet ’omvendt’ i
forhold til før. Men når vanen først er indarbejdet, er du med til at gøre
Nordhavnen til en endnu bedre havn for gæstesejlere.
Har vi mon fanget alle mink på Nordhavnen?
Der er fanget 3 mink på Nordhavnen, og siden har vi ikke set nogen. Hvis du
konstaterer mink på havnen, så må du meget gerne kontakte havnekontoret.
Vinterglatte broer? Du må gerne hjælpe os med at salte
Vi har stillet blå plastickasser med salt på alle broer. Du er altid velkommen til
at hjælpe os og sprede noget salt, hvis ’din’ bro trods foråret er isglat.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu
 Havnekontoret er stadig nødbemandet, så vi har kun kapacitet til at
udføre den mest nødvendige daglige drift.
 Når der er fred og ro, bruger havneassistenterne tiden på at klistre
bådpladsbredder på fri/optaget‐skiltene. Så hvis dit skilt pludselig er
væk, så ved du hvorfor.
 Der er også blevet tid til at få hængt de nye skilte op på hjørnet af
Strandpromenaden og Kronborgvej, så alle kan finde vej havnens
forretninger.
 Fra d. 15. marts går søsætningerne i gang for dem, hvis både står yderst
og derfor først skal i vandet. Alle øvrige søsætninger starter d. 12. april.
Kommende arbejder
 Ud over søsætningerne lægges der ikke faste planer for kommende
arbejder, før Corona‐restriktionerne løsnes igen.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Heller ikke på Strandhave kan vi udføre opgaver under nedlukningen. Også her
udføres kun akutte arbejder og den mest nødvendige drift.

Langebro

Der er givet byggetilladelse til ÅHH’s sauna
Vinterbadeforeningen ÅHH har nu fået byggetilladelse til deres kommende
sauna. Markeringen af, hvor den skal bygges, kan ses med snore. Saunaen
bygges med Helsingør Havnes tilladelse, men ÅHH betaler for både byggeriet og
driften af saunaen med deres egne midler.
Gummimåtter på trapperne
Helsingør Havne sætter af sikkerhedsmæssige årsager en skridsikker
gummimåtte på den næstyderste trappe på Langebro, når vores
bemandingsmæssige situation tillader det.
Toiletter og toiletdrift
Toiletterne på Langebro er åbne. De passes nu af Helsingør Kommune. Ved
driftsproblemer sendes en mail til Helsingør Kommune på
mmo37@helsingor.dk

KORT NYT…
Sådan bruges havnens
anlægsmidler i 2021

Hvert år afsættes et beløb på mindst 1 mio. kr. af havnens indtægter til
fornyelse og udvikling af havnens faciliteter. Brugerudvalget er med til at
beslutte, hvordan de skal bruges. I 2021 er der i alt 1,2 mio. kr. til rådighed.
Vi har nu listen over årets anlægsprojekter klar. I år ligger fokus på generel
havneudvikling og anlæg til gavn for sejlerne/bådejerne. Vi udfører nemlig:

‐ Vaskeområde på Søndre Mole
‐ Nye Tallyautomater
‐ Affendring og fortøjning ved tanken
‐ Parkeringsplads for bådejere på havnens grusplads
‐ Midtermolen: forbedret facilitering af mastearbejder + nyt jolleområde
‐ Søndre Mole: Flere P‐pladser og andre trafikregulerende tiltag
‐ Forbedret affaldshåndtering
‐ Henvisningsskilte
‐ Nye udhængsskabe til information til sejlerne
‐ Flere blomsterkasser (forskønnelse og trafikregulering)
‐ Diverse mindre forbedringsarbejder
‐ Visionsplan for Nordhavnen
‐ Legeplads ved Havnekontoret
‐ Gummimåtter på trapperne på Langebro
Desuden udfører vi også disse særlige driftsprojekter:
‐ Oprensning af nordre yderhavn
‐ Markering af bådpladsbredder
‐ Reparation af WiFi‐anlæg)
‐ Udlån af professionelt spulegrej
‐ Diverse malerarbejder
Vi holder jer løbende orienteret, efterhånden som vi færdiggør opgaverne.

KALENDER
Det sker på Nordhavnen

Vær med i Øresundsakvariets quiz i perioden 15. marts til 6. april
Øresundsakvariet har sat 16 poster op på Nordhavnen med spørgsmål om livet i
havet. Hvor du finder posterne, kan du se på kortet, der er står ved akvariets
indgang. Øresundsakvariet har sat en marsvinesafari på højkant til den heldige
vinder af quizzen. Konkurrencen varer til d. 6. april.
Arrangementskalenderen afventer lempelse af Corona‐restriktionerne
Efter regeringens offentliggørelse af genåbningsplanen d. 23. marts forventer vi
at være blevet klogere på, hvilke af årets arrangementer, der kan gennemføres.

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, 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

’Book en havnechef’ genoptages, når Corona‐situationen tillader det
’Book en havnechef’, hvor du kan komme forbi til en uformel snak med
havnechefen, kan først starte igen, når Corona‐nedlukningen er helt forbi.
Indtil da kan du altid henvende dig til havnekontoret på mail eller telefon, hvis
du har noget på hjertet.
Kontaktinfo: nordhavnen@helsingor.dk / tlf. 49 28 10 80

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
Fra 1. april til 15. april:

Alle hverdage kl. 6.00‐16.00
Lørdag og søndag kl. 6.00‐16.00

