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Kære alle sammen
Pludselig forsvandt sommeren, og efteråret er sat ind med regn og rusk.
Bådoptagningen er i fuld gang, og vi forventer at kunne tage hele 270 både
på land, nu hvor vi efter årets oprydning og færdiggørelsen af
vaskeområdet har et optimeret areal at pakke dem på.
Efteråret betyder også tid til det andet møde i Nordhavnens brugerudvalg.
Her er et af de vigtigste emner præsentationen af det nye vedtægtsforslag
for Nordhavnen, som vi sender i skriftlig høring blandt alle bådejere og
havnens faste brugergrupper efter mødet.
Skal der så ikke også laves nye vedtægter for Strandhave og Langebro? Og
jo, det skal der i hvert fald. Vi er bare startet med Nordhavnens vedtægter,
da de er de mest omfattende, så vi kan bruge erfaringerne fra denne
proces, når vi går i gang medvedtægterne for jolleanlæggene.
Nyd efteråret!
Jesper Schrøder
Havnechef

HAVNEKONTORET GÅR PÅ EFTERÅRSÅBNINGSTID
I efteråret er havnekontoret åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra
kl. 9.00‐13.00. Om onsdagen holder vi lukket. Havnevagten er ved
telefonen alle dage fra kl. 06.00‐16.00.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Bådoptagning
Bådoptagningen er i fuld gang. Bookingerne er blev fordelt efter ’først til
mølle’, og vi har ikke flere ledige tider tilbage. Vi forventer at kunne åbne
for lidt flere pladser senere, når vi har overblikket over tilbageværende
stativer og resterende pladskapacitet.

Husk at tage rulleforsejlet af, når din båd skal på land
Rulleforsejl fanger vinden, og derfor skal de tages af, når din båd står på
land for at undgå farlige situationer og støjgener.
Bådene skal tidligt på vandet i 2022
Da vi forventer at få bevilget midler til anden etape af vaskeområdet på
Søndre Mole, starter søsætningen tidligt i 2022, ligesom den gjorde i år.
Både, der står ved Frk. Marina, skal på vandet senest 1. maj, mens de
øvrige både skal på vandet senest d. 15. maj.
Sådan er parkeringsreglerne på Søndre Mole indtil 1. december
 Du må gerne parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole på
hverdage kl. 17.00‐06.00 og hele døgnet i weekender og helligdage
fra 1. oktober til 1. december.
 Men husk at parkering mellem bådrækkerne er forbudt i havnens og
vognmandens arbejdstid fra kl. 06.00‐17.00 på hverdage. For ellers
kan vi jo komme rundt med vores køretøjer.
Parkering på Nordre Mole
 På Nordre Mole må der fortsat gerne parkeres i de afmærkede båse
ude ved servicebygningen.
 Der må ikke parkeres langs bølgeskærmen, da det forhindrer kørsel
med renovationsbiler og redningskøretøjer.
 Langs bølgeskærmen må du kun kortvarigt stille bilen for at foretage
af‐ og pålæsning.
Update på vaskeområdet på Søndre Mole
Arbejdet er færdigt og projektet er afleveret. Det fungerer fint, som man
kan høre på en regnvejrsdag, hvor det løber og risler i drænristene. Det
forventes, at der bliver bevilget midler i kommunens budgetforhandlinger
til anden etape af projektet, så hele Søndre Mole bliver ét stort
vaskeområde til næste år.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Optagning
 Diverse tømrerarbejder
 Diverse malerarbejder
Kommende arbejder:
 Optagninger, tømrerarbejder og malerarbejder fortsætter
måneden ud.

EFTERÅRS MØDE I NORDHAVNENS RÅDGIVENDE BRUGERUDVALG
Dagsordenen for brugerudvalgsmødet

Den 12. oktober har vi møde i Nordhavnens rådgivende brugerudvalg.
Brugerudvalget består af repræsentanter fra havnens foreninger og
virksomheder. Dagsordenen for efterårets møde ses her:
-

Sket siden sidst: Kort nyt fra havnekontoret, status på
anlægsprojekter i 2021, parkering og trafik, arrangementer.
Nye vedtægter og ordensreglement for Nordhavnen:
Præsentation af de vigtigste ændringer og nyheder forud for
høringsperioden, der starter efter mødet.
Forslag til anlægsprojekter 2022: Workshop
Eventuelt: Andre emner som bringes op af brugerudvalget.

Hvis du ikke er medlem af en forening
Hvis du som bådejer ikke er medlem af en af havnens foreninger, så kan du
i stedet sende en mail til udviklingsmedarbejder Lene Jensen senest d. 11.
oktober 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.
Tal med din brugerrepræsentant
Hvis du er medlem af en forening eller er forretningsdrivende på
Nordhavnen, så kan du give input til din brugerrepræsentant og bede
vedkommende om at bringe dit emne op ved mødet. Nedenfor ses en
oversigt over repræsentanterne i brugerudvalget:
Erhvervsskibene
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

Jens Hartmann
Heidi Holstfeldt
Mads Staunskjær
Per Andersen
John Sørensen
Brian Svarer
Anders Lassen
Kim Schroeder
Steen Agerskov Sørensen
Søren Jacobsen
Frank Rosenfeldt Thomsen
Inga Strodl
Jens Nybo Larsen
Annette Petersen
Morten Hansen‐Nord

Du kan finde repræsentanternes kontaktinfo samt referater fra de seneste
møder her Brugerudvalg, referater og nyhedsbreve ‐ Helsingor Havne
(helsingor‐havne.dk)
Efter mødet sender vi referatet ud til alle bådejere
Vi lægger det også på hjemmesiden, så du kan læse, hvad der blev snakket
om ved mødet.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Reparation af elarbejder
Reparationen er ikke færdigmeldt af elektrikeren endnu.
Udviklingsplan for Jarlens Grund bliver lidt forsinket
Vi havde håbet at have ledig kapacitet på havnekontoret til at gå i gang
med processen i september, men desværre har vi måtte indse, at vi først
kan komme i gang i oktober/november. Vi melder ud, når vi er klar til at
indkalde til første møde.

Langebro

Ålsgårde Hellebæk Havbads sauna er næsten færdig
Vi håber I får en god, lang vinter, når ibrugtagningstilladelsen i løbet af
efteråret er i hus 
Reparation af den yderste badetrappe
Trinene er løse på den yderste badetrappe, så vi sender en mand ud og
reparere den.
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

Efteråret er gået ind, og vi har lige nu ingen arrangementer i kalenderen.

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 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’ starter igen
Du booker en tid ved at skrive til: nordhavnen@helsingor.dk eller ringe på
tlf. 49 28 10 80.

Kommentarer og ideer

Har du kommentarer og ideer til havnekontoret?
Skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på 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: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 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. september til 31. oktober: Alle dage kl. 6.00‐16.00

