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Kære alle sammen
Havnemester Jan Hjort Christensen er konstitueret havnechef.
Ansøgningsfristen for jobbet som ny havnechef udløb d. 6. marts. I marts
måned er der samtaler med de udvalgte kandidater. En ny havnechef
forventes at være ansat i maj måned.

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
I marts måned 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 weekender og på helligdage
fra kl. 6.30‐12.30.
Uanset åbningstiderne kan du altid skrive en mail på
nordhavnen@helsingor.dk og få fat i os i almindelig kontortid. Har du et
ærinde, der ikke kan klares på mail eller telefon, så kan der altid laves en
særlig aftale uden for den normale vinteråbningstid .

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

For de hurtige: Få båden søsat nu og få en ekstra lang sejlsæson
Hvis du er blevet hurtigere færdig med at klargøre din båd end forventet, kan
du få den søsat allerede nu i stedet for at vente på det tidspunkt, du
oprindeligt havde booket. Kontakt blot havnekontoret. Så får du den næste
ledige tid i kalenderen – og dermed en ekstra lang sejlsæson i år i det flotte
forårsvejr.
Hjælp os med at passe på miljøet når du klargør og bundmaler
Vi oplever i øjeblikket problemer med forhøjet indhold af zink i det vand, der
kommer fra vaskeområdet på Søndre Mole. Forklaringen på problemet er
endnu ikke fundet, men vi har en fornemmelse af, at en medvirkende årsag er
zinkrester fra gamle anoder, som smuldrer, når de bliver spulet.
Vores miljøtilladelse kan afhænge af, om vi får bragt zinkindholdet ned.
Derfor skal udtjente anoder fremover skrues af, inden båden spules. Vi
henstiller også til, at så mange som muligt afmonterer anoder inden spuling

uanset stand. Et andet vigtigt tiltag er, at man fejer grundigt efter sig, når man
har spulet, og at det, man har fejet sammen, smides i havnens
affaldsbeholdere. Så må vi her i foråret se, om disse tiltag kan mindske
mængden af udledt zink.
Når det gælder bundmaling, må der naturligvis kun anvendes godkendte
produkter. Det er ekstremt for miljøet, at disse regler overholdes, og det er
endda opsigelsesgrund i henhold til havnens vedtægter, hvis der anvendes
ulovlig bundmaling. Du kan se alle gældende regler på Miljøstyrelsens
hjemmeside på Regler for bundmaling ‐ hvad må jeg bruge? (mst.dk).
Har du brug for en kortvarig optagning i maj‐juni?
Vi udfører optagninger hver tirsdag og torsdag i perioden fra den 2. maj til og
med den 23. juni. Sidste mulige dato for søsætning er d. 30. juni. Optagning
bookes på vores hjemmeside fra d. 14. marts kl. 9.00. I hele juli holder vi
sommerferie for bådkørsel. Skal du op i juli, kan du i stedet benytte
vognmanden.
Den nye bådvogn er lige på trapperne
Om 14 dage kommer den nye bådvogn. Heldigvis kan vi stadig få den gamle
bådvogn til at køre lidt endnu, så søsætningerne indtil da kan gennemføres.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Renovering af bro 22 er næsten færdig
 Etablering af nyt brodæk foran sejlklubben + pæleramning
 Gennemgang af redningsudstyr og indkøb af nyt materiel
 Søsætning startet…
Kommende arbejder:
 Søsætning, søsætning og endnu mere søsætning 
 Udskiftning af anoder
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning
 Forberedelse af sæson 2022
 Konsulentbesøg fra Sikker Havn i starten af april

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Reparationer efter stormen
Reparation af slæbested efter stormen er i gang.

Langebro

Skaderne efter stormen er snart udbedret
Vores tømrer er næsten færdig med at reparere, hvad der gik i stykker under
stormen. Han har dog som mange andre håndværkere problemer med at
skaffe materialer, så det tager lidt ekstra tid.

Toiletter og toiletdrift
Toiletterne på Langebro passes af Helsingør Kommune.
Ved driftsproblemer sendes en mail til Helsingør Kommune på
mmo37@helsingor.dk

KALENDER
Det sker på havnene og
jolleanlæggene

Sjælland Rundt Sailing Week, d. 13.‐19. juni
Der er lagt op til en stor og festlig havnebegivenhed, når Sjælland Rundt løber
af stablen midt i juni måned. Læs mere på Helsingør Sejlklubs hjemmeside:
Sjælland Rundt ‐ Havets Marathon (sjaellandrundt.dk)

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

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. november til 31. marts: Hverdage kl. 6.00‐16.00
Weekend fra kl. 6.30‐12.30.

