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Siden sidst Kære alle sammen 

Det bliver ikke med stor beklagelse, at vi fra d. 14. juni kan vinke farvel til 
mundbindet. Dette omvendte maskeforbud, der har huseret ikke kun på havnen, 
men i hele vores samfund, er nu ved at være en saga blot. Med alle de brugere 
og gæster og aktiviteter spår jeg, at Nordhavnen vil skifte navn til ’Smilets havn’, 
og at jollehavnene bliver til små ’Smilehuller’. Under alle omstændigheder glæder 
vi os over, at vi snart kan omgås hinanden på normal vis. Vi håber, at I alle får på 
en fantastisk sejlsæson med masser af gode oplevelser på havnene. 

God vind til alle! 

Jesper Schrøder 
Havnechef 

HAVNEKONTORET HAR IGEN FÅET NORMAL ÅBNINGSTID 

Havnekontoret er genåbnet – nu med åbningstider ligesom før Corona 

Endelig kan havnekontoret gå tilbage til normal åbningstid igen. 
Fra nu af og hele sommeren er der åbent på alle hverdage fra kl. 8.00-15.00. 
Torsdage har vi længe åbent til kl. 17.00. 
Som et led i den nye genåbningsplan er der fra mandag d. 14. juni heller ikke 
længere krav om brug af mundbind på havnekontoret. 

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne Øv – vi har stadig problemer med de nye Tallyautomater 
Alle tre automater er åbne igen, men vi oplever desværre en meget høj frekvens 
af fejl på maskinerne. Nogle gange betyder det, at en automat ikke virker. I det 
tilfælde så kom over på havnekontoret – så klarer vi tingene derfra. Hvis det er 
uden for havnekontorets åbningstid, så ring til havnevagten. Vi er i tæt dialog 
med leverandøren for at få løst fejlene. 

Anlæg af vaskeområdet på Søndre Mole skrider godt frem 
Efter nogle startvanskeligheder pga. de eksisterende ledningsføringer under 
jorden, der viste sig at være noget anderledes i virkeligheden end på kortene, 
skrider arbejdet nu godt fremad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra d. 21. juni skal der arbejdes omkring slæbestedet, og så kan slæbestedet ikke 
bruges igen, før arbejderne er helt færdige d. 12. juli. Så hvis din båd skal sættes i 
vandet af havnen, skal du booke en tid før d. 21. juni. Vognmanden kan dog 
stadig tage både op og søsætte dem, og vi kan altid finde et sted at stille din båd. 
 
Parkeringspladsen for bådejere på havnens grusplads er åbnet 
Parkeringspladsen er nu åbnet. For at benytte den skal du have havnens  
P-kort liggende i forruden. P-kortet er gratis. Det er gratis at benytte 
parkeringspladsen, der må bruges hele døgnet fra 1. juni til 30. september, mens 
den resten af året må benyttes fra kl. 15-06. Vi gør opmærksom på, at P-kortet 
kun gælder på gruspladsen. På resten af havnen gælder de almindelige 
parkeringsregler, som fremgår af trafikskiltene, og P-kortet giver ingen særlige 
rettigheder her. 
 
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.  
 
       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 

på turen. Så sætter han et nyt klistermærke på  
 
Politiet beder bådejerne om at anmelde kriminelle aktiviteter på havnen 
Havnen har haft møde med politiet om de utryghedsskabende aktiviteter på 
havnen. Politiet fortæller, at de ved, at der er utryghedsskabende og i nogle 
tilfælde direkte kriminelle aktiviteter på havnen, men at de ikke registrerer 
usædvanligt mange anmeldelser.  
 
Det er derfor vigtigt, at I anmelder det, når der sker noget konkret, og at I gør 
det, imens det sker. Det er også vigtigt, at I giver politiet noget at arbejde med: Et 
signalement, en nummerplade, en specifik beskrivelse af aktiviteterne eller en 
beskrivelse af konkrete handlingsmønstre, som I opfatter som kriminelle. Politiet 
fortæller dog også, at mange unge her om sommeren søger ud i det offentlige 
rum i grupper for bare at ’hænge ud med vennerne’, hvilket de jo har lige så 
meget lov til som alle andre grupper af borgere, så længe de opfører sig 
ordentligt. 
 
Havnekontoret drøftede også præventive tiltag med politiet. Politiets mobile 
politistation vil i løbet af sommeren komme ud på Nordhavnen. Desuden ser 
politiet den adgangsbegrænsning, som havnen påtænker at indføre flere steder 
på havnen, som et rigtig godt præventivt tiltag. Havnen vil derfor arbejde videre 
ad den vej. 
 
Giv os input til nye vedtægter og ordensreglement  
Nordhavnens vedtægter skal revideres, da det gamle fra 2012 er blevet 
utidssvarende. Og så skal Nordhavnen have et simpelt og letforståeligt 
ordensreglement, som fortæller hvad man må og ikke må. Dette kan bl.a. hjælpe 
politiet, for med et ordensreglement kan de give bøder, hvis nogen gør noget, 
der er i modstrid med ordensreglerne.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havnen vil gerne have dine input til både vedtægter og ordensreglement. Du kan 
læse mere om processen her: https://www.helsingor-havne.dk/input-til-
vedtaegtsaendringer-og-ordensreglement/. Så hvis du har gjort dig tanker om, 
hvad der kunne stå i såvel vedtægter som ordensreglement, så skriv til havnen på 
lej02@helsingor.dk senest d. 30. juni.  
 
Havnen søger 1-2 unge medarbejdere til sommerjob  
Vi mangler 1-2 sommermedhjælpere, der kan hjælpe os med at servicere 
havnens brugere og løse praktiske opgaver om morgenen og aftenen i 
sommerperioden. Du skal være over 18 år, og skal meget gerne kende noget til 
havnen og både generelt. Læs mere om stillingsopslaget her: 
https://www.helsingor-havne.dk/sommerjob-paa-havnen/.  
Stillingen skal besættes hurtigst muligt, så tøv ikke med at søge den, hvis det er 
noget for dig, eller hvis du kender nogen, som kunne være interesserede. 

  
Nordhavnens brugerudvalg 
holdt møde d. 2. juni 
 

Det blev der talt om ved mødet 
Ved årets første møde var emnerne: 
 

- Ni måneder med Corona-restriktioner 
- Anlægsarbejder i 2020-2021: Udført og på vej 
- Trafik og parkering på Nordhavnen 
- Utryghed: Havnens tiltag mod kriminalitet 
- Vedtægter: Giv input til revision af vedtægter 
- Ordensreglement for Nordhavnen: Giv input til ordensreglementet 
- Forventede arrangementer i 2021 

 
Referatet af mødet finder du her:  
https://www.helsingor-havne.dk/wp-content/uploads/2021/06/juni-
2021_referat-af-brugermoede.pdf        
 

  
Drift og vedligehold Det er vi i gang med nu:  

• Klargøring af havnen til sommersæsonen 
• Opdatering af havnens skiltning 
• Servicering af gæstesejlere 
• Servicering af entreprenøren i forbindelse med anlæg vaskeområdet 
• Ny lavbro ved sejlklubben 
• Nedrivning af de gamle og faldefærdige ’malerskure’ 
• Trapper og håndtag til bådejere, der har tilkøbt dette 

 
Kommende arbejder: 

• De sidste pegeskilte opsættes i juni. 
• Flere forskønnelsesarbejder. 
• Løbende havneservice, når sæsonens gæstesejlere kommer  

 
  
JOLLEANLÆGGENE 
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Strandhave  Reparation af slæbested 
Havnen har haft en tømrer til at reparere slæbestedet, så det nu fungerer igen. 
De allersidste brædder er dog ikke skruet på endnu, men dem kommer vi selv og 
klarer inden sommerferien.  
 
Sommeren er over os - husk nu reglerne for kørsel på jollepladsen 
Sommeren er over os, og det betyder, at der er ekstra mange, der bruger 
området – også alle dem, der ikke kommer pga. jollepladsen. Jarlens Grund er 
også en rekreativt park, og alle skal have en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, 
at alle jolleejere husker at følge reglerne for kørsel i området: 
 

• Du må gerne køre ned til skurene og slæbestedet, hvis du har tungt udstyr 
med, som skal læsses af og 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 ikke holde parkerede biler nede ved skurene og jollerampen.  
 
Udviklingsplan for Jarlens Grund – vi sætter processen i gang i september! 
Med udfasningen af Corona-restriktionerne kan vi endelig sætte gang i processen 
omkring udviklingsplan og ordensreglement for Jarlens Grund.  
Vi kan ikke sætte dato på første møde endnu, men vi forventer, at det bliver i 
starten af september.  
 

  
Langebro  Sommervejr giver mere affald – vi foretager flere rutinetjek 

Der er ekstremt stor forskel på mængden af affald, der genereres på en 
sommerdag og på en dag med skyer og blæst. Havnen har svært ved at 
planlægge en tømningsrutine, når behovet er 100 % vejrafhængigt. Vi vil nu 
forsøge os med en sommerordning, hvor vi mindst tre gange om ugen 
rutinemæssigt kører forbi, så vi forhåbentlig kan tage problemerne i opløbet. 
 
Vi genopfrisker reglerne for kørsel og parkering på Langebro 
Sommervejret betyder, at ekstra mange bruger området. Der er også en 
byggeplads, der skal kunne fungere. Det betyder, at det er ekstremt vigtigt, at 
alle brugere af Langebro husker på, hvordan reglerne for kørsel og parkering 
egentlig er. Vi genopfrisker dem lige her:  
 

• Skiltet på Langebro betyder ’Kørsel i begge retninger forbudt’. Det betyder 
i lovens forstand, at man ikke må køre ind på området. 

• Dog sidder der en undertavle med ’Ærindekørsel tilladt’.  
Ved ærindekørsel forstås ’kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse 
med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt 
parkering i denne forbindelse’. 

• Der er en offentlig parkeringsplads blot 5 minutters gang fra Langebro. 
• Vi beder alle overveje, om deres parkering på Langebro reelt er 

ærindekørsel i lovens forstand, eller om man blot parkerer der, fordi det 
er mere bekvemt end at parkere fem minutter længere væk. 

• Der er ingen parkeringspladser på Langebro. Det er der nemlig ikke plads 
til, og der er derfor ingen steder, som er beregnet til parkering. Derfor skal 
der tages ekstremt meget hensyn til, at din bil ikke blokerer for andres 
færden på området. 

 
Under processen med udviklingsplanen stod det klart, at det er vigtigt, at der er 
mulighed for kørende adgang til Langebro, og det skal der holdes fast i.  
Men der var også bred enighed om, at det ikke fungerer, hvis Langebro bliver en 
parkeringsplads, for det er der ikke plads til, og langt de fleste har ikke et 
tvingende behov for at parkere nede i terrænet, men kunne sandsynligvis godt 
parkere på parkeringspladsen fem minutter væk – om ikke andet efter at de har 
læsset af og på. Havne stiller i år et skilt op ved indkørslen til Langebro, hvor vi 
’nudger’ til at bruge den offentlige parkeringsplads i størst muligt omfang. 



 
Byggeriet af saunaen til vinterbadeforeningen ÅHH er i gang 
Fundamentet er færdigt i juni, råhuset opføres i juli/august, og i 
september/oktober udføres de indvendige arbejder. Vi beder Langebros brugere 
om at lade være med at færdes eller parkere i området foran Surf og 
Sejlklubbens bygning, når håndværkerne arbejder. Alle er derimod meget 
velkomne til at kigge nærmere på byggeriet, når håndværkerne er gået hjem, og 
surfklubben ikke har aktiviteter på området. 
 
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 åbne. De passes 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. 
 
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.  
Lukkede veje forekommer i tidsrummet kl. 17-22. Læs mere om ruter og 
afspærringer her: https://www.helsingor.dk/oplev/begivenheder/sport/  
 
Ironman, Europamesterskaber, d. 27. juni 
Stævnecentret er i Helsingør Havn. Lukkede veje på havnen forekommer i 
tidsrummet kl. 06.30-16.00. Der vil være vejsluser via ’Danserindebrønden’.  
Læs mere om ruter og afspærringer på linket ovenfor under Minitriatlon.  
 
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   
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Økonomi 
Skriv eller ring til kontormedarbejder Liliana Hald. 
Kontaktinfo: LHald@helsingor.dk  / tlf. 49 28 10 85   
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havnevagten 
 

 
Nordhavnsvej 13 
3000 Helsingør 
Denmark 
 
Telefon: +45 49 28 10 80 
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 
Åbningstider: 
Fra 1. juni til 31. august: kl. 8.00-15.00  
(torsdage kl. 8.00-17.00)  
 
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage.  
 
 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
Fra 16. april til 31. august:         Alle dage kl. 6.00-18.00 
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