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Kære alle sammen
Lige som vi gik og håbede, at julen ville blive som i de gode gamle dage, kom
Corona tilbage med en ny variant, der vist ikke er så meget godt at skrive om.
På havnekontoret er vi – uanset hvad – klar til vinteren. Vi bruger
vinterperioden til at planlægge den kommende sæson og vedligeholde mange
af de ting og områder, der ikke får så meget opmærksomhed, når den travle
hverdag har taget over. Såfremt alt går efter planen vil 2022 blandt andet
byde på en færdig vaskeplads og en ny legeplads, så der vil som vanligt være
rigeligt at se til i det nye år.
Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Jesper Schrøder
Havnechef

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
Havnekontoret er julelukket fra d. 24. december til d. 2. januar. Opstår der
akutte problemer mens vi har lukket, kan du i denne periode kontakte
havnevagten.
Udenfor juleperioden holder havnekontoret åbent mandag, tirsdag, torsdag
og fredag fra kl. 9.00‐13.00. Om onsdagen og i weekenden holder vi lukket.
Havnevagten er ved telefonen på hverdage fra kl. 06.00‐16.00 og i weekender
og på helligdage fra kl. 6.30‐12.30.
Nok er vores vinteråbningstid i skranken og på telefonen kort, men man kan
altid skrive en mail på nordhavnen@helsingor.dk og få fat i os i almindelig
kontortid. Og har man et ærinde, der ikke kan klares på mail eller telefon, så
finder vi altid ud af det trods vinteråbningstid .

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Sejlerkøkken på vej!
Som en anden julegave her i december har vi fundet midler til at etablere et
sejlerkøkken på havnen. Sejlerkøkkenet på ca. 30 m2 kommer til at ligge lige

ved siden af familiebadet, møntvaskeriet og havnekontoret, så vi får samlet
de vigtige funktioner for gæstesejlerne. Køkkenet står klar i den nye sæson.
På den lange bane går vi med en drøm om et ’Sejlernes Hus’ på havnen med
et større køkken og et indendørs fællesrum til en regnfuld sommerdag. Men
med et nye sejlerkøkken er vi kommet i gang med et af de kommende års
fokusområder, nemlig at opgradere havnen for gæstesejlerne.
Husk at holde øje med din båd i juledagene
Det regner, sner og blæser også i julen, så hvis du selv rejser væk på juleferie,
så få en god ven til at kigge til din båd så længe 
Øv – vi er igen nødt til at gå på nedsat bemanding pga. Corona‐situationen
Som en del af at begrænse smitten i kommunen skal havnekontoret minimere
sin bemanding i den kommende periode. Kun havnevagten, forkontoret og 1‐
2 havneassistenter vil dagligt være til stede, mens alle øvrige arbejder
hjemmefra, når det er muligt. Alle aftalte og akutte opgaver bliver løst, men vi
har desværre ikke mulighed for at tage nye opgaver ind lige nu.
Pause i vedtægtsarbejdet
Som I alle har fået en mail om, er der lavet en procesfejl i vores
vedtægtsarbejde, så den nuværende høring er aflyst. Fejlen bestod i
manglende orientering af politikerne, før arbejdet gik i gang. Så snart vi har
fået besked om, hvordan den korrekte proces skal gennemføres, vil vi
foretage det fornødne, så vi kan genoptage vedtægtsarbejdet.
Tak for de 20 høringssvar, der er kommet ind i den for nuværende aflyste
høring. Der er mange gode input og forslag til korrektioner, som vi kan
arbejde videre med, når processen kan genoptages.
Sådan må du parkere indtil den 31. marts
Du må parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og ved
Øresundsakvariet hele døgnet indtil d. 31. marts. Tænk dog altid over, om din
parkerede bil kan være til gene for de andre trafikanter.
Du må også parkere på havnens grusparkeringsplads på hverdage kl. 15.00‐
06.00 og hele døgnet i weekender og helligdage. Kom ind på havnekontoret
og få havnens gratis P‐kort til forruden, hvis du ikke allerede har et.
På Nordre Mole må der fortsat gerne parkeres i de afmærkede båse ude ved
servicebygningen. Det er vigtigt, at der ikke parkeres langs bølgeskærmen, da
det hindrer kørsel med renovationsbiler og redningskøretøjer. Langs
bølgeskærmen må du kun kortvarigt stille bilen for af‐ og pålæsning.
Tidlig søsætning for både på Søndre Mole i 2022
Til slut blot en genopfriskning af, at alle både på Søndre Mole skal søsættes
før 15. maj på grund af færdiggørelsen af 2. etape af vaskeområdet.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Oprydning og vintersikring af havnen
 Optimering af sikkerheden på havnen (redningsstiger, mm.)
 Diverse mindre reparationsarbejder
Kommende arbejder:
 Reparation og forbedring af bro 22
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning
 Optimering og planlægning af næste års søsætninger

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Der skal udarbejdes nye vedtægter for Strandhave
Når politikerne er orienteret om, at der skal udarbejdes nye vedtægter for
Strandhave Jolleanlæg, vil vi tage fat på denne opgave.
Udviklingsplan for Jarlens Grund bliver forsinket
For nuværende kan vi ikke igangsætte arbejdet som tiltænkt på grund af
Corona‐situationen og fordi der muligvis skal være en politisk godkendelse af
dette arbejde også. Vi melder ud, når vi er klar til at gå i gang.

Langebro

Langebro skal også have nye vedtægter
Vi forventer at vedtægterne for Strandhave og Langebro køres samtidig som
to parallelle processer, da de to jollehavne har mange fællestræk.
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

Vinteren og endnu en Corona‐periode 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.
Havnekontoret er julelukket fra d. 24. december
til d. 2. januar.

Havnevagten

Telefon: +45 25 31 10 80
Træffetid:
Fra 1. november til 31. marts: Hverdage kl. 6.00‐16.00
Weekend fra kl. 6.30‐12.30.

