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Kære alle sammen
Havnen summer af liv, og sommeren er kommet for fuld udblæsning.
I skrivende stund falder der lidt regn, og det er kærkomment, for vores grønne
arealer er begyndt at ligne Serengeti Nationalpark i Tanzania – helt gule og
afsvedne. Dog uden gnuer.
På Nordhavnen bygges der løs på vores vaskeområde, og vores parkeringsplads
bag der røde hegn er blevet taget godt i brug. Det ser ud som om, at både
havnen og jollepladserne er ved at være klar til det store sommerindryk, der
igen i år forventes at blive betydeligt. Vi bliver mange mennesker i vores dejlige
havne, så husk at med et smil på læben og en god portion venlighed, skal det
hele nok gå.
God vind og god sommer!
Jesper Schrøder
Havnechef

HAVNEKONTORET GÅR PÅ SOMMERÅBNINGSTID
Hele sommeren er der åbent på alle hverdage fra kl. 8.00‐15.00. Torsdage har vi
længe åbent til kl. 17.00. På havnevagtens telefonnummer kan du også få fat i
vores sommermedhjælpere, der er på havnen hver aften til kl. 21.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Sådan må du grille på havnen
Vi får hvert år mange spørgsmål om, hvordan reglerne for at grille på havnen
er. Reglerne er sådan:
 Du må ikke grille på bådene.
 Du må ikke grille på broerne, hvis der ikke er en fast grillplads.
 På bro 23 og 25 og yderst på Nordre Mole er der lavet faste grillpladser.
Her må du gerne grille.
 Du må grille på alle havnens landarealer, når du stiller grillen på en fast
belægning, der ikke kan brænde. Stil aldrig grillen på borde og bænke,
og bortskaf engangsgrill/kul på en måde, så ingen kan komme til skade.
 God fornøjelse og velbekomme!

Nye ansigter på havnekontoret
Liliana Hald er havnens nye økonomimedarbejder, der afløser Gitte Johansen,
der pr. 1. juli er gået på pension. Liliana står også ved skranken i forkontoret på
havnekontoret, så kom ind og hils på hende. Hun glæder sig til at møde jer.
Igen i år har havnen ansat to ekstra sommermedarbejdere, der er på havnen
om aftenen og kører ekstra ’sommer‐skralde‐runder’, så der ser pænt ud. Sig
hej til Claus og Marcus, når I møder dem på havnen.
Havnens bådoptagning holder sommerpause
Vores optagevogn skal til reparation, og havneassistenterne skal på
sommerferie. Vi har derfor lukket for optagning/søsætning fra 7. juli til 5.
august. Vognmanden kan lave søsætninger og optagninger hele sommeren.
Update på vaskeområdet på Søndre Mole
Der holdes afleveringsforretning d. 21. juli. Arbejdet forløber planmæssigt, og
der er hele tiden areal friholdt til parkering på Søndre Mole.
Vi kender endnu ikke datoen for opsætning af bom på Nordre Mole
Leverandøren er forsinket, så vi har ingen konkret dato endnu. Når bommen er
sat op, lukker vi den ikke, før alle på bro 2‐6 har fået ’koden’. Vi skriver direkte
til jer med nærmere besked. Man kan ikke få en kode på havnekontoret.
Hjælp en gæstesejler – meld ind til havnekontoret, når du er på langtur
Sådan gør du, 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 få et hvidt
plasticskilt på havnekontoret til at sætte under bådpladsskiltet på
havnekontoret og sæt klistermærket der.
 Fortæl forkontoret eller havnevagten, 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 
Lidt statistik om parkeringspladsen for bådejere på havnens grusplads
Den nye bådejerparkeringsplads på havnens grusplads har nu været åben i en
måned. Vi har ført lidt statistik på, hvordan pladsen er blevet brugt i denne
periode og har lavet i alt 24 optællinger siden d. 1. juni.
Der er plads til ca. 45 parkerede biler på parkeringspladsen. Det højeste antal
parkerede biler var 23 biler under Sjælland Rundt d. 18. juni, mens
gennemsnittet på de almindelige dage har ligget lige under 7 biler. Det betyder,
at belægningsprocenten i gennemsnit har ligget omkring 15‐16 %. Af samtlige
optalte parkerede biler har 53 % haft havnens P‐kort i forruden, mens de øvrige
47 % ikke har haft et P‐kort. Vi kan se, at det oftest er de samme biler, der
holder på P‐pladsen hver dag, og vi ved desuden, at en stor del af dem, der ikke
har P‐kort, er nogle af havnens forretningsdrivende og medlemmer i
foreningerne omkring Nordhavnsvej.
Vi er naturligvis klar over, at statistikken ikke er fuldstændig fyldestgørende, da
vi ikke har mulighed for at tælle på alle døgnets tidspunkter og hver evig eneste
dag. Dog indikerer de foreløbige tal, at der er stor ledig kapacitet på P‐pladsen.
Hvis denne tendens fortsætter hen over højsæsonen i uge 28, 29 og 30, vil vi
også give P‐kort til de forretningsdrivende og havnens andre faste brugere, der
har adresse på Nordhavnsvej og Kronborgvej, så vi ikke ender med at have lavet
et nyt P‐areal, der står lige så tomt som Kronborgs parkeringsplads det meste af
tiden. Tomme parkeringspladser er jo ikke i nogens interesse.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 De sidste optagninger/søsætninger inden sommeren
 Reparationer på havnen
 Servicering af gæstesejlere
 Trapper og håndtag til bådejere, der har tilkøbt dette
 Opdatering af havnens skiltning
Kommende arbejder:
 Løbende reparationer og forskønnelsesarbejder
 Løbende havneservice

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Flere affaldsstativer
Nordsjællands Park og Vej har optimeret på antallet og typen af affaldsspande,
så de bedre kan håndtere affaldet fra de mange besøgende.
Udviklingsplan for Jarlens Grund – vi går i gang efter sommerferien
Planlægningen af processen omkring udviklingsplan og ordensreglement for
Jarlens Grund starter efter sommerferien. Vi kan ikke sætte dato på første
møde endnu, men vi forventer, at det bliver i starten af september.
Hvis du oplever uhensigtsmæssig opførsel på Jarlens Grund
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, så giv gerne os et praj på lej02@helsingor.dk og meld evt.
ulovligheder til politiet.
Husk reglerne for kørsel på jollepladsen
Jarlens Grund er også en rekreativt park, og alle skal have en god oplevelse.
Derfor er det vigtigt, at alle jolleejere husker på 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.

Langebro

Forsyning Helsingør overtager affaldshåndteringen på Langebro
Helsingør Havne overdrager den fulde affaldshåndtering til Forsyning Helsingør.
Der opstilles nye beholdere til affaldssortering og store containere til blandet
affald, så de mange gæster bedre kan rydde op efter sig selv.
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 og
meld evt. ulovligheder til politiet.

Vi genopfrisker reglerne for kørsel og parkering på Langebro
 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 derfor er der ingen steder, som er beregnet til parkering. Når du
foretager ærindekørsel, skal du tage ekstremt meget hensyn til, at din
bil ikke blokerer for andres både, biler eller generel færden på området.
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

’Hop i havet’ på Langebro, d. 22. august kl. 10‐12
Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på havmiljøet ved at opfordre
folk til at hoppe i havet til fællesbadning d. 22. august. Nærmere information
kommer efter sommerferien.
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 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 efter sommerferien
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. juni til 31. august: kl. 8.00‐15.00
(torsdage kl. 8.00‐17.00)
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage.

Havnevagten

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

Alle dage kl. 6.00‐18.00

Vores sommermedhjælpere træffes fra kl. 18.00‐21.00 på samme nummer.

