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Kære alle sammen
Nu er der sat navn på den kommende havnechef. Den 1. maj starter Martin
Vestergaard på havnekontoret. Du kan læse mere om Martin her: Ny havnechef
klar fra 1. maj (helsingor.dk). Vi glæder os til at møde vores nye havnechef.
Havneassistenterne Allan og Christian har efter nogle gode år på havnen søgt
nye maritime udfordringer, og Per er gået på pension. Vi byder derfor også
velkommen til vores to nye havneassistenter Jannik Stamp og Lennart Zinck, der
er startet i marts og april. Sig hej til dem, når I møder dem på havnen.

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
I april 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 fra
d. 16. april ved telefonen på alle dage fra kl. 06.00‐18.00 (indtil d. 16. april til kl.
16.00 på hverdage og fra 6.30‐16.00 i weekenden).
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

Havnen udleder for meget zink – I må hjælpe os med at få tallet ned
Målingerne viser stadig for højt indhold af zink i det vand, der kommer fra
vaskeområdet på Søndre Mole. Faktisk er tallet så højt, at vi desværre skal søge
om en ny udledningstilladelse.
For at afhjælpe problemet vil havnen etablere ekstra renseforanstaltninger på
vaskeområdet, men det er af allerstørste betydning, at alle bådejere også
hjælper med at få zinkmængden ned. Derfor skal alle ældre anoder fremover
demonteres, inden båden spules. Det er også vigtigt, at du fejer op efter dig, når
du har spulet og smider opfejet i miljøcontaineren.
Vaskeområdets anden etape udskydes på grund af de høje zinktal

Anden etape af vaskeområdet må ikke påbegyndes, før der er givet en ny
miljøtilladelse. Det betyder, at vi først regner med at anden etape starter i
august 2022. Vi håber, at arbejdet kan være færdig til oktober, så
bådoptagningen ikke påvirkes for meget.
Livredende kursus for alle bådejere:
Lær at bruge havnens redningsudstyr, så du kan redde en person i vandet
Du ved garanteret, at der er redningskranse og redningsstiger over hele havnen.
Men ved du også, hvordan man bruger dem?
Her i foråret sætter vi fokus på havnesikkerheden, og derfor tilbyder vi alle
bådejere til:

Gratis kursus i redning af en person i vandet
Dato: onsdag d. 18. maj kl. 17.00‐19.00
Mødested: Havnekontoret
Tilmelding: senest d. 11. maj på lej02@helsingor.dk

Kurset består af en række praktiske øvelser, hvor du lærer om det forskellige
redningsudstyr og under instruktion af en sikkerhedskonsulent prøver at redde
en ’nødstedt’ dukke op af havnen. Vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Måske kan din nye viden en dag redde et liv.
Strøm og vand
Elektrikeren går i gang med at etablere strøm på bro 22 nu, så der skulle være
strøm på broen inden påske. Og så krydser vi fingre for, at der ikke kommer
mere sne og frost, så vi også kan åbne for vandet på hele havnen inden påske.
Der er bevilget penge til at fjerne det gamle molehoved
På grund af den alvorlige risiko for sammenstyrtning har kommunen
ekstraordinært bevilget havnen penge til at fjerne det gamle molehoved.
Arbejdet går i gang hurtigst muligt.
Den nye optagevogn er ankommet
Og hold da op, hvor vi glæder os til at tage den i brug. Den gamle vogn gjorde
godt nok mange knuder til sidst 
Optagninger hver tirsdag og torsdag i maj og juni
Vi udfører kortvarige 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. I hele juli holder vi sommerferie for
bådkørsel. Skal du op i juli, kan du i stedet benytte vognmanden.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Søsætning, søsætning og endnu mere søsætning 
 Etablering af strøm på bro 22
 Tjek af sikkerhedsudstyr.
Havnen gennemgås også af en konsulent fra ’Sikker Havn’.
 Diverse reparationer
Kommende arbejder:
 Ramning af nye pæle
 Det gamle molehoved fjernes. Broen sikres.
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning

FORÅRSMØDE I HELSINGØR NORDHAVNS RÅDGIVENDE BRUGERUDVALG
Har du et emne, der skal
bringes op ved mødet?

Den 19. april har vi møde i Nordhavnens rådgivende brugerudvalg.
Brugerudvalget består af repræsentanter fra havnens foreninger og virksomheder.
Det er kun repræsentanterne, der kan deltage i selve mødet, men alle kan give input
til deres repræsentant.
Overskrifter fra dagsordenen for mødet ses her:
-

Sket siden sidst: Kort nyt fra havnekontoret, ansættelse af ny havnechef,
havneøkonomi, anlægs‐ og driftsprojekter, arrangementer.
Nye vedtægter og ordensreglement for Nordhavnen: De vigtigste
punkter fra det nye udkast til vedtægter, der forventes snart at blive
sendt i høring til alle bådejere.
Vedtægter for det rådgivende brugerudvalg: De vigtigste punkter fra det
nye udkast til vedtægter, der forventes snart at blive sendt i høring til alle
bådejere.
Andre emner, der er bragt op af brugerudvalget
Eventuelt

Hvis du ikke er medlem af en forening
Hvis du som bådejer ikke er medlem af en af havnens foreninger, kan du sende en
mail til udviklingsmedarbejder Lene Jensen senest d. 13. april på lej02@helsingor.dk
om emner eller spørgsmål, som du gerne bringe op. På den måde kan også dit emne
blive drøftet ved mødet, hvis det ikke er noget, som vi kan afklare direkte med dig på
mail eller telefon.
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
Tommy Nielsen
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
På den måde bliver du opdateret på, hvad der blev snakket om ved mødet.
Vi lægger også referatet på hjemmesiden.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Forårsklargøring
Havnen går i dialog med Strandhave Jollelaug om diverse
vedligeholdelsesarbejder. Og så tænker vi, at udviklingsplanen er noget af det, vi
kigger skal på, når den nye havnechef kommer.

Langebro

Så er den korte bro klar igen
Nu er tømreren blevet færdig med at reparere, hvad stormen smadrede.
Vi synes, at broen er blevet super flot igen.
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

Gratis kursus i redning af en person i vandet, d. 18. maj kl. 17.00‐19.00
Kursus for alle interesserede bådejere. Lær at bruge havnens sikkerheds‐udstyr,
så du kan redde en person op af vandet, hvis uheldet er ude.
Mødested: Havnekontoret
Tilmelding: senest d. 11. maj på lej02@helsingor.dk
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:
Indtil d. 15. april: Hverdage kl. 6.00‐16.00
Weekend fra kl. 6.30‐16.00.
Fra 16. april til 31. august: Alle dage fra kl. 6.00‐18.00.

