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Kære alle sammen
Nyt stjernetegn er observeret over Helsingør Nordhavn.
I disse tider arbejder havnens medarbejdere stenhårdt på at få alle både på
land. Faktisk er der så megen travlhed, at der over Nordhavnen er observeret
et nyt stjernetegn. Bådens tegn.
Vi arbejder hen imod at være færdige med den sidste båd den 19. november.
Derefter vil vi tælle, hvor mange stativer der tilbage, og derefter betjene de
sidste bådejere, der måtte ønske at komme på land. Mere om det længere
nede i nyhedsbrevet. Hvis vi skal lykkes med den stramme tidsplan, er det
vigtigt, at vores medarbejdere ikke bliver syge. Jeg opfordrer jer derfor til at
holde afstand til havnens personale og i det hele taget at praktisere de gode
vaner, vi vænnede os til under Corona-nedlukningen.
Vi passer på jer og jeres båd, men vi har også brug for, at I passer på os.

Med venlig hilsen
Jesper Schrøder
Havnechef

FRA 1. NOVEMBER GÅR HAVNEKONTORET PÅ VINTERÅBNINGSTID
I vinterhalvåret er 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 weekenden fra kl. 6.3012.30.
At vi er gået på vinteråbningstid betyder dog ikke, at man slet ikke kan komme
i kontakt med os uden for åbningstiden. Det er nemlig kun skranken og
telefonen, der er ’gået på vintertid’. Man kan altid skrive en mail og få fat i den
medarbejder på havnekontoret, man har brug for at snakke med. Ofte vil det
også være muligt at lave en særaftale uden for åbningstid, hvis man har et
ærinde, der ikke kan klares på mail eller telefon.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Læs referatet af mødet i det rådgivende brugerudvalg
Den 12. oktober var der efterårsmøde i Nordhavnens rådgivende
brugerudvalg. Hvis du er nysgerrig efter, hvad der blev talt om ved mødet, så
kan du læse referatet på havnens hjemmeside: www.helsingorhavne.dk/lystsejlere/har-plads-paa-havnen/brugerudvalg-og-referater/
Ekstra chance for at få båden på land
Fik du ikke en tid i første optagnings-bookingrunde? Vi har overblik over de
tilbageværende stativer og den sidste pladskapacitet i uge 46. Så hold øje med
havnens hjemmeside fra uge 46. Der skriver vi, når der åbnes for årets sidste
chance for at booke optagning.
Det er ikke længere tilladt at opstille telte omkring både på land
Helsingør Kommune har netop afgjort, at det er i modstrid med lokalplanen at
opstille bygningslignende teltkonstruktioner omkring vinteropbevarede både.
Vi har fået lov at give bådejere, der har disse teltkonstruktioner, en frist til d.
30. november, før de skal være fjernet. Fremover vil bygningslignende
teltkonstruktioner ikke længere være tilladt på havnen.
Vinterlukning for vand på havnen
Vi begynder at lukke for vandet fra midten af november, så vi ikke får
frostsprængninger i rørene. Der lukkes først for vandet på broerne. Derefter
følger resten af udtagene – dog er der altid vand at hente på Midtermolen.
Sådan er parkeringsreglerne indtil 1. december
 Du må gerne parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og ved
Øresundsakvariet samt på havnens grusparkeringsplads 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 optagningskøretøjer.
 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 forhindrer kørsel med renovationsbiler og
redningskøretøjer. Langs bølgeskærmen må du kun kortvarigt stille bilen
for at foretage af- og pålæsning.

Skån miljøet: Pil udtjente zinkanoder af, før du spuler
Der udføres test af vandet, der udledes fra vores nye vaskeområde på Søndre
Mole. Testene viser forhøjede mængder af zink, mens alle øvrige tal ser fine
ud. Der kan være mange grunde til den forhøjede zinkværdi, når vi befinder os
på et havneareal. Men du kan forventeligt hjælpe med at nedbringe
zinkværdien, hvis du skruer udtjente zinkanoder af, før du begynder at spule,
så de ikke ’smuldrer’, og zinken ledes ned i vaskeområdets dræn.
Mere nyt om vaskeområdet
Der er bevilget kommunale midler til anlæg af etape 2 af vaskeområdet på
Søndre Mole i 2022. Det betyder, at alle både, der vinteropbevares på Søndre
Mole, skal sættes i vandet senest d. 15. maj. Når bådene i efteråret 2022
kommer på land igen, er hele molen omdannet til ét stort vaskeområde.

Drift og vedligehold
Det er vi i gang med nu:
 Optagning
 Nye vedtægter for Nordhavnen
 Diverse mindre reparationsarbejder
Kommende arbejder:
 Optagninger og reparationsarbejder
 Opkrævninger for bådpladser
 Vinterforberedelser

FØRSTE HØRINGSRUNDE VEDR. NYE VEDTÆGTER FOR NORDHAVNEN
Første udkast til nye vedtægter for
Nordhavnen er sendt i høring

Nordhavnen skal have nye tidssvarende vedtægter – fremover kommer
vedtægterne til at hedde ’Regler for Helsingør Nordhavn’ – og som bådejer er
du høringsberettiget. Det betyder, at du har ret til at give os dine
bemærkninger til udkastet til de nye regler. Du kan læse udkastet på havnens
hjemmeside: www.helsingor-havne.dk/udkast-til-de-nye-vedtaegter-fornordhavnen-i-hoering/
Høringen er en skriftlig høring, så du skal sende dine bemærkninger til de nye
regler i en mail til havnen på lej02@helsingor.dk. Sidste frist for indsendelse af
bemærkninger er tirsdag d. 30. november.
Bemærkningerne kan enten være overordnede skriftlige bemærkninger eller
konkrete forslag til ændring af tekstens ordlyd.
FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) har været havnens
sparringspartner i processen, og de har rådgivet os i forhold til de nye
formuleringer. Når høringsperioden udløber d. 30. november, gennemgås alle
bemærkninger med henblik på ændringer af regeludkastet.
Vi vil derefter skrive et bearbejdet udkast til reglerne, som endnu en gang
sendes ud til jer i en ny 4 ugers skriftlig høringsperiode. På baggrund af
bemærkningerne fra anden høringsperiode skrives de endelige regler, som
herefter sendes til godkendelse hos de relevante myndigheder. Når de nye
regler er godkendt, vil de erstatte de nuværende vedtægter.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Der skal også udarbejdes nye vedtægter for Strandhave
Dette arbejde begynder vi på, når høringsperioden for Nordhavnen er slut. I
udgangspunktet bliver mange af bestemmelserne i de nye vedtægter for
Strandhave magen til dem, der gælder i Nordhavnen – blot skal der tilføjes
bestemmelser om de emner, der kun gælder for Strandhave, og slettes emner,
der kun handler om Nordhavnen.

Udviklingsplan for Jarlens Grund bliver 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 tidligst i november. Vi melder ud, når vi er klar til at indkalde til
første møde.

Langebro

Langebro skal også have nye vedtægter
Dette arbejde begynder vi på, når høringsperioden for Nordhavnen er slut. Vi
forventer at vedtægterne for Strandhave og Langebro kører 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

Efteråret er gået ind, og vi har lige nu ingen arrangementer i kalenderen på
lystbådehavnen og jolleanlæggene.
Der holdes ekstraordinært aftenåbent på kulturinstitutionerne omkring
Kulturhavnen, så lige nu er der mulighed for at få nogle gode oplevelser i
efterårsmørket.

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

Ændringer, opsigelse, venteliste eller rokeringsliste
Skriv eller ring til kontormedarbejder Lise Mørk.
Kontaktinfo: lmo53@helsingor.dk / tlf. 53 62 87 79

- økonomi

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.

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

