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Kære alle sammen
Hvor er det bare fantastisk at se havnen komme til live igen efter et temmelig
nedlukket forår. Der er masser at fortælle fra havnekontoret af, så derfor er
informationsbrevet lidt længere end sidst. Læs bl.a. om opstart af det nye
vaskeområde på Nordhavnen og om alle de igangværende arbejder, som
hører med til starten på en ny sejlsæson på vores havne.
God læselyst!
Med venlig hilsen
Lene Jensen
Udviklingsmedarbejder og nyhedsbrevsredaktør

HAVNEKONTORET ER GENÅBNET
Havnekontoret er genåbnet for kundebetjening tirsdage og torsdage
Nu er det igen muligt at komme ind på Havnekontoret og tale med
havnepersonalet. Under hensyn til de gældende regler for bekæmpelse
af COVID‐19 holder vi åbent tirsdage og torsdage fra kl. 9.00– 13.00.
På alle hverdage kan du fortsat få fat i både forkontoret og det øvrige
personale via telefon og mail i åbningstiden. Se liste over kontaktoplysninger
og åbningstider sidst i informationsbrevet.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Dit skilt skal stå på grøn, når du er hjemme i havnen
Nu har vi sat bådpladsbredder på alle bådpladserne. Pladsbredden er
markeret på den grønne side af skiltet. Derfor skal skiltet til dagligt stå på
grøn, når du er hjemme i havnen, ligesom når du er på tur med overnatning.
Kun når du er på en‐dagstur og kommer hjem samme dag, skal skiltet
fremover være på rød.
Huskereglen til daglig er altså: Hjemme = grøn 

Det tager nok lidt tid at vænne sig til at huske at vende skiltet ’omvendt’ i
forhold til før. Indtil da hjælper havneassistenterne med at få vendt skiltene.
PS:
Klistermærket med, hvornår man kommer tilbage fra langtur, sættes fremover
på toppen af metalbeslaget, der holder skiltet. På den måde kan
gæstesejlerne se både pladsbredden og datoen.

Vi er desværre nødt til at lukke bommen på Nordre Mole lidt tidligt i år
Normalt lukkes bommen på Nordre Mole først d. 1. maj. I år har vi imidlertid
været nødt til at lukke den allerede nu, selv om vi ved, at det gør det
besværligt for jer, der er ved at rigge både til. Lukningen skyldes, at vi har haft
problemer med uvedkommende biler og deres førere, tyverier og at en af
havnens medarbejdere er blevet truet. Som bådejer kan du altid låne nøglen
til bommen på havnekontoret eller ved at kontakte havnevagten.
Anlæg af vaskeområdet på Søndre Mole starter d. 3. maj
Anlægget af vaskeområdet er et stort projekt, som vi glæder os til at komme i
gang med. For at mindske generne i anlægsperioden er anlægsprocessen
planlagt, så arbejdet deles op i etaper. Entreprenøren gør én etape færdig,
inden han starter på den næste, så det altid kun er dele af Søndre Mole, der
er spærret af. Vi holder jer løbende orienteret om arbejdet.
I slutningen af anlægsperioden arbejdes der ved slæbestedet, og derfor kan vi
fra 23. maj til 21. juni kun sporadisk foretage optagninger og søsætninger.
Vognmanden kan dog stadig tage både op og søsætte dem igen, og vi skal nok
finde et sted at stille din båd, hvis du skal på land.
Den 21. juni forventer vi at vaskepladsen er færdig, så hele Søndre Mole igen
er fremkommelig.
De nye Tallyautomater på Nordre Mole og Søndre Mole er på vej
I øjeblikket er det kun automaten ved havnekontoret, der kan benyttes. De to
nye automater på vej, så der går ikke så lang tid inden vi har alle
Tallyautomater i funktion igen. Vi modtog automaterne i denne uge, og
derefter skal de monteres, programmeres og testes, hvilket forventes at tage
en lille uges tid. Hold øje med havnens hjemmeside. Vi skriver, når alle
automaterne kører igen.
Vis god parkeringsstil på havnen – især ved slæbestedet
Vejret er godt, og der er masser af aktivitet på havnen og ved slæbestedet.
Når alle tager hensyn til hinanden, kan vi få tingene til at glide, selv om der
stadig er mange både på land og derfor ikke så mange P‐pladser. Parkér din
bil og stil din trailer med omtanke, og tænk over at de ikke spærrer vejen for
andre.
Vi laver en sommerparkeringsplads for bådejerne
For at skabe flere P‐pladser på havnen, åbner vi i juni en del af havnens
grusplads som sommerparkeringsplads for bådejerne. Alle bådejere kan fra
midten af maj komme ind på havnekontoret og hente et P‐kort. Kortet skal
ligge synligt i forruden, når man holder på gruspladsen. Det skiltes ved
indkørslen, at der kun er adgang for køretøjer med havnens P‐kort i forruden.
P‐kortet er gratis, og det er gratis at benytte sommerparkeringspladsen, der
vil være åben fra omkring starten af juni til i slutningen af september.

Hjælp en gæstesejler – meld ind til havnekontoret, når du sejler på langtur
Mange bådejere sejler på langtur om sommeren. Vi vil gerne hjælpe
gæstesejlerne med at finde en plads i havnen, og der kan du hjælpe os. Hvis
du melder ind til havnevagten, hvornår du sejler afsted, og hvornår du
forventer at komme hjem igen, så ved vi nogenlunde, hvor længe din plads er
ledig. På den måde kan havnevagten bedre lede gæstesejlerne til de tomme
pladser. Så altså:
Når du skal på langtur:
 Hent et klistermærke på havnekontoret
 Skriv på klistermærket, til hvilken dato din plads er ledig
 Sæt klistermærket på toppen af bådpladsskiltet på din plads
 Ring til havnevagten og fortæl, hvor længe du er væk…
 … og du kan altid ringe til havnevagten, hvis dine planer ændrer sig
undervejs. Så sætter han et nyt klistermærke på 

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Søsætningerne er i fuld gang og lægger beslag på hovedparten af
tiden.
 Der ryddes op og udføres reparations‐ og forskønnelsesarbejder.
 Der tildeles nye bådpladser.
 Gæstesejlersæsonen forberedes og infomateriale til gæster
udarbejdes.
Kommende arbejder:
 Der lægges sidste hånd på havnens nye ’pegeskilte’, som gør det
lettere at finde rundt på havnen for gæsterne. Skiltene opsættes i
maj.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Husk reglerne for kørsel på jollepladsen
Nu kommer foråret, og vi tager lige en genopfriskning af reglerne for bilkørsel
på jollepladsen:
 Du må gerne køre ned til skurene og jollerampen, hvis du har tungt
udstyr med, som skal læsses af eller på, eller hvis du kører med din
båd.
 Lige så snart du har læsset af eller på eller har sat båden i vandet, skal
du køre bilen op på parkeringspladsen igen, hvor den skal parkeres.
 Der må nemlig ikke holde parkerede biler nede ved skurene og
jollerampen.

Langebro

Gummimåtter på trapperne
Så blev de længe ventede gummimåtter endelig leveret! Vi monterer dem på
trapperne, så snart vores bemandingsmæssige situation tillader det.

Hvis du oplever uhensigtsmæssig opførsel på Langebro…
Helsingør Havne er i tæt dialog med kommunens SSP‐medarbejdere, så vi kan
lægge en dæmper på ballade og hærværk. Hvis du oplever unge, der opfører
sig uhensigtsmæssigt på Langebro, så giv gerne os et praj på
lej02@helsingor.dk
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

KALENDER
Det sker på havnene og
jolleanlæggene

Arrangementskalender med forbehold for Corona‐restriktioner
Der tages forbehold for evt. aflysninger eller flytninger af arrangementer.

Havnens Dag, d. 12. juni
I maj afgør vi, om vi kan gennemføre arrangementet.
Sjælland Rundt + Anholt Rundt, d. 17.‐21. juni
I maj afgør vi, om vi kan gennemføre arrangementet.
Minitriatlon 4‐18‐4, d. 25. juni
Stævnecentret er i Helsingør Havn. Rute og evt. afspærringer oplyses senere.
Ironman, Europamesterskaber, d. 27. juni
Stævnecentret er i Helsingør Havn. Rute og evt. afspærringer oplyses senere.
Idrætsstævne på Langebro, d. 3. september
Idrætsstævne for særlige målgrupper med svømning, løb, gang og cykling.

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.
OBS:
Indtil alle COVID‐19‐restriktioner er ophørt, er havnekontoret kun åbent for
fysisk fremmøde tirsdage og torsdage kl. 9.00‐13.00.
Mandag, onsdag og fredag er der alene åbent for telefonisk henvendelse.

Havnevagten

Telefon: +45 25 31 10 80
Træffetid:
Fra 16. april til 31. august:

Alle dage kl. 6.00‐18.00

