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Kære alle sammen
Sikke en voldsom trængsel og alarm…
Næsten alle båd er i vandet, og pladsen på Søndre Mole er klar til at blive
omdannet til en vaskeplads. Der bliver lidt trængsel i løbet af foråret, men
med lidt hensyn og omtanke fra alles side skal det hele nok gå. Når 1. etape
af vaskepladsen er færdig, vil det være den første af sin art, og vi glæder os
til den bliver helt færdig.
Med en Corona, der meget langsomt er ved at løsne sig greb i vores
samfund, kommer vi nok igen i år til at se en stor indenlands turisme. Det
forbereder vi os på sammen med jer og glæder os til at byde de mange nye
gæster velkommen til vores dejlige havn.
God vind og sæsonstart!
Jesper Schrøder
Havnechef

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

Test af placering af datoklistermærker på bådpladsskiltene
Hvordan fortæller vi bedst vores gæstesejlere, hvor længe en bådplads er
ledig: Ved at sætte datoklistermærket ovenpå bådpladsskiltet eller ved at
sætte det på et hvidt skilt, som hænger under bådpladsskiltet?

Vores bådpladsskilte kan nemlig forsynes med sådan et hvidt plasticskilt, og
vi har dem faktisk også – men vi synes bare selv, at de er lidt besværlige at
bruge, så derfor har vi ikke haft dem i brug. Men da nogle bådejere har givet
udtryk for skepsis over placeringen af datoklistermærket oven på
bådpladsskiltet, tænker vi at det simpelthen skal afprøves, hvad der egentlig
fungerer bedst.
Hvis du vil være med i afprøvningen, så kom ind på havnekontoret og hent
et hvidt skilt, som du kan sætte datoklistermærker på og hænge under
bådpladsskiltet, når du er på langtur. Så vil havnekontoret i løbet af 2021
træffe et endeligt valg på et gennemtestet grundlag.
Opdateringer hos TDC forsinker de sidste to Tallyautomater
I øjeblikket er det stadig kun Tallyautomaten ved havnekontoret, der kan
benyttes. De to nye automater på Nordre Mole og Søndre Mole var ellers
opsat og næsten testet færdig, men opdateringer hos TDC har gjort, at vi har
mistet kontakten til Tallyautomaterne. Der arbejdes på højtryk i sagen, så vi
kan få de sidste to automater op at køre igen.
Opfølgning på episoden, der første til tidlig lukning af Nordre Mole
Vi var nødt til at lukke bommen på Nordre Mole tidligt i år efter episoder
med uvedkommende personer, der uretmæssigt benyttede eller forsøgte
tyverier fra de herreløse både ved bro 2 og truede en af havnens
medarbejdere. Nu, hvor der igen er plads på land, har vi sat de herreløse
både på land, så episoden ikke kan gentage sig.
Der kommer bom med adgangskontrol på Nordre Mole
For i fremtiden at hindre ubudne gæster i at få adgang til Nordre Mole, får vi
i juni leveret en ny bom med elektronisk adgangskontrol. Adgangskontrollen
vil blive knyttet til bådejerne på Nordre Moles mobiltelefoner, og disse
bådejere vil få direkte besked fra havnekontoret om, hvordan de får adgang
til at kunne åbne bommen. Alle andre med lovlige ærinde på molen, kan
elektronisk blive lukket ind af havnepersonalet. Det bliver dejligt at slippe af
med hængelåse og nøgler.
Meld det til politiet, hvis du ser noget ulovligt på havnen!
I øjeblikket plages Nordhavnen desværre af pushere, der sælger stoffer især
på Midtermolen og på Nordre Mole. Politiet har meget få patruljevogne og
tager kun imod konkrete anmeldelser på første hånd. Vi kan derfor ikke
anmelde det, som I indrapporterer til os.
Havnens personale er i dialog med politiet og anmelder det hver eneste
gang, vi ser ulovligheder. Vi opfordrer alle bådejere til at gøre det samme.
Antallet af anmeldelser har ofte indflydelse på, hvor politiet prioriterer at
sende de få patruljevogne hen. I kan hjælpe os med at komme
pusherproblemet til livs ved at anmelde det til politiet, når I ser pusherne i
aktion.
Anlæg af vaskeområdet på Søndre Mole er nu gået i gang
For at mindske generne i anlægsperioden deles arbejdet 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.
Sidste etape er omkring slæbestedet, hvor der arbejdes fra mandag d. 31.
maj til omkring 1. juli. Det betyder, at vi kun sporadisk kan foretage
optagninger og søsætninger i denne periode. 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.

Sommerparkeringsplads for bådejere
Alle bådejere kan fra slutningen af maj komme ind på havnekontoret og
hente et P‐kort, der giver adgang til at benytte havnens grusplads som
sommerparkeringsplads. Kortet skal ligge synligt i forruden, og 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 starten af juni til i
slutningen af september. P‐kortet gælder kun på gruspladsen. På resten af
havnen gælder de helt almindelige parkeringsregler, som er oplyst på
trafikskiltene.
Personbiler må parkere på autocamperpladserne indtil d. 1. juni
Autocamperpladsen åbner først d. 1. juni. Indtil da må der gerne holde
almindelige personbiler på pladserne. Vi dækker nemlig autocamper‐
piktogrammerne over indtil d. 1. juni, og når de er overdækket, får man ikke
en bøde for at parkere en almindelig personbil på pladserne.
Hjælp en gæstesejler – meld til havnekontoret, når du er på langtur
Du kan hjælpe gæstesejlerne med at finde plads i havnen. Ring og fortæl
havnevagten, når du sejler afsted på tur med overnatning, og oplys hvornår
du forventer at komme hjem igen. Så ved vi nogenlunde, hvor længe din
plads er ledig, og havnevagten kan guide gæstesejlerne til de tomme
pladser. Så altså:
Når du skal på langtur med overnatning:
 Hent et klistermærke på havnekontoret
 Skriv på klistermærket, til hvilken dato din plads er ledig
 Sæt klistermærket på toppen af dit bådpladsskiltet – eller hent et
hvidt plasticskilt til at sætte under bådpladsskiltet på havnekontoret
og sæt klistermærket der.
 Ring/mail til havnevagten og fortæl, hvor længe du er væk…
 … du kan altid ringe til havnevagten, hvis dine planer ændrer sig
undervejs. Så sætter han et nyt klistermærke på 

Dagsordenen på brugerudvalgsmødet
Nordhavnens brugerudvalg:
To
gange om året har vi møde i Nordhavnens brugerudvalg endelig tillader
Så er det tid til årets første møde…
Corona‐situationen, at vi holder forårets møde. Den endelige dagsorden
ligger ikke fast endnu, men havnen vil bl.a. bringe disse emner op ved
mødet:
-

Anlægsarbejder i 2020‐2021
Hvordan kommer vi utryghedsskabende hændelser til livs på
havnen?
Input til nye vedtægter for Nordhavnen
Trafik og parkering
Havneudvikling og planlægning
Orientering om årets gang på havnen under Corona‐pandemien
Orientering om anlæg af vaskeområdet, som nu er i gang

Tal med din brugerrepræsentant, hvis du har input til mødet
Brugerudvalget består af repræsentanter fra havnens foreninger og
virksomheder. Hvis du er medlem af en forening eller har en forretning på
Nordhavnen, så kan du give input til din repræsentant og bede
vedkommende om at bringe dine emner op ved mødet.
Oversigt over repræsentanterne i Nordhavnens brugerudvalg:
Erhvervsskibene
Jens Hartmann

Strandjagtforeningen
Helsingør Sejlklub
Helsingør Motorbådsklub
Nordhavnens maritime virksomheder
Fiskelauget
Dansk Søredning
Dykkerklubben Aquanaut
Kajakklubben Krogen
Bæredygtigt Kystfiskeri
Kronborg Badelaug
Ålsgårde Søspejdere
Øresundsakvariet
Fritidsfiskerne i Nordhavnen
Ikke havnerelaterede virksomheder

Heidi Holstfeldt
Mads Staunskjær
Per Andersen
John Sørensen
Rene Jørgensen
Per Bækgaard
Kim Schroeder
Steen Agerskov Sørensen
Søren Jacobsen
Frank Thomsen
Inga Strodl
Jens Peder Jeppesen
Kim Andersen
En ny repræsentant skal udpeges

Du kan finde repræsentanternes kontaktinfo samt referater fra de seneste
møder her Brugerudvalg, referater og nyhedsbreve ‐ Helsingor Havne
(helsingor‐havne.dk)
Hvis du ikke er medlem af en forening
Hvis du ikke er medlem af en af havnens foreninger – og det er lige over
halvdelen af vores bådejere ikke, viste brugerundersøgelsen fra januar – så
kan du i stedet sende en mail til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på
lej02@helsingor.dk om det emne, du gerne vil have bragt op. På den måde
kan også dit emne blive drøftet ved mødet, hvis det ikke er noget, som vi
kan svare dig på med det samme.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Søsætningerne er i fuld gang og lægger beslag på meget af tiden.
 Der ryddes op og udføres reparations‐ og forskønnelsesarbejder.
 Der tildeles nye bådpladser.
 Gæstesejlersæsonen forberedes. Infomateriale til gæster
udarbejdes.
 Første pegeskilte opsættes i maj, så det bliver let at finde rundt på
havnen.
 Etablering af sommerparkeringsplads på havnens grusareal.
 Vaskeområde på Søndre Mole.
Kommende arbejder:
 De sidste pegeskilte opsættes i juni.
 Flere forskønnelsesarbejder.

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

Byggeriet af saunaen til ÅHH starter d. 24. maj
Vinterbaderne fra foreningen ÅHH er nu klar til at påbegynde byggeriet af
deres sauna. Der er ikke meget plads på Langebro, og derfor minimeres
byggepladsens omfang. Der arbejdes fra en bil i stedet fra et skur, og
materialer køres først til byggepladsen, efterhånden de skal bruges.
Saunaen forventes færdig i oktober.
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…
Havnen gør opmærksom på, at kalenderen offentliggøres med forbehold for
evt. aflysninger eller flytninger af arrangementer pga. COVID‐19‐
restriktioner eller lokale nedlukninger.
Brugerudvalgsmøde i Nordhavnen, d. 2. juni kl. 17‐19
Invitation udsendes snarest. Der er kun adgang for brugerrepræsentanterne
ved mødet, men kontakt din repræsentant, hvis du vil have bragt noget op.
Havnens Dag udskydes…
Helsingør Havne beslutter, om Havnens Dag kan afholdes efter
sommerferien.

Sjælland Rundt + Anholt Rundt, d. 17.‐21. juni
Læs mere på arrangementets hjemmeside https://sjaellandrundt.dk/
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. 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

