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Havnechefens klumme

Maj 2022

Kære alle
Jeg har nu været her på Nordhavnen i knap to uger, og har allerede mødt en del
af jer brugere på havnen og er blevet mødt med interesse og nysgerrighed. Og
som ny havnechef er jeg også blevet taget godt imod af mine medarbejdere og
af kommunen, hvilket jeg sætter stor pris på.
Her i starten vil jeg prioritere at besøge alle foreninger, virksomheder og
forretninger på havnen for at få et indtryk af, hvem vi er på Helsingør Nordhavn,
og min intention er, at nå hele vejen rundt inden sommerferien.
Min ambition er også, at jeg vil være en havnechef, der er synlig på havnen i den
forstand, at jeg aktivt vil bidrage til udviklingen af Nordhavnen i samarbejde med
jer og havnens medarbejdere. Den praktiske havnedrift er det som altid Jan
Hjort Christensen, der står for.
Meget er nyt og anderledes, men jeg kan allerede nu mærke glæden ved at
møde på arbejde, den friske luft, det historiske vingesus og alle de fine både, vi
har i havnen. Alt sammen gør, at jeg går glad på arbejde med ønsket om at
arbejde for den bedste version af Nordhavnen.
Der er naturligvis mange ting jeg skal sætte mig ind i og forstå, men jeg er meget
privilegeret ved at have mange gode kollegaer og ansatte på havnen, der gør, at
jeg er sikker på, at jeg kommer godt og sikkert igennem den første tid.
Med venlig hilsen
Martin Vestergaard

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
Åbningstider

I maj er havnekontoret åbent alle hverdage fra kl. 9.00‐13.00 med undtagelse af
onsdage, weekender og helligdage, hvor vi har lukket. Fra 1. juni går vi på
sommeråbningstid og har åbent alle hverdage kl. 8.00‐15.00 (desuden om
torsdagen til kl. 17). I weekenden og på helligdage er der lukket.
Havnevagten er ved telefonen på alle dage fra kl. 06.00‐18.00.
Uanset åbningstiden kan du altid skrive os en mail på nordhavnen@helsingor.dk
og træffe os i almindelig kontortid. Ofte kan der også laves aftaler uden for
åbningstiden, hvis du har et ærinde, der ikke kan klares på mail eller telefon.

Havnens kommunikation

En kort guide til havnens kommunikationsplatforme
Vi fornemmer lidt uklarhed om, hvilke kommunikationsplatforme, der er
havnens ’officielle’ platforme – dvs. platforme, hvor information kommer fra
havnekontoret.

Her er en kort guide:
www.helsingor‐havne.dk er Helsingør Havnes officielle hjemmeside, hvorfra du
også kan finde link til vores engelske hjemmeside for krydstogtsfartøjer.
Helsingør Havne | Facebook er havnens officielle Facebookside. På siden kan du
læse nyheder fra vores hjemmeside. Vi deler også oplevelser og begivenheder fra
havnene. Der findes andre Facebook‐grupper, der også handler om Nordhavnen
og jolleanlæggene. Informationen på disse grupper kommer dog ikke fra havnen.
Nordhavnen@helsingor.dk er vores direkte mailadresse. Hvis du har spørgsmål
eller andre uafklarede ting, så tag den direkte vej og skriv til os på mail, ring til os
på tlf. 49281080 eller kom ind på havnekontoret i åbningstiden. Den bedste
kommunikation er altid den direkte kommunikation, og vi finder ofte løsninger
på det meste eller kan give dig en forklaring på det, du undrer dig over.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Korrekt brug af fri/optaget‐skilte
Sommeren og gæstesejlerne er på vej. Derfor er det vigtigt, at fri/optaget‐
skiltene bliver brugt korrekt. Når man ligger på sin plads i havnen, skal skiltet
altid stå på grønt. Kun når man er på endagstur uden overnatning, må skiltet
vendes på rød. Dette gælder også for faste gæster med gule mærker.
Adgang til Nordre Mole
Vi forsøger igen i år at tillade kørsel og parkering på Nordre Mole hen over
sommeren. Husk dog, at I kun må parkere i de afmærkede båse. Molen er en
redningsvej, og du må aldrig parkere langs bølgeskærmen – tænk hvis det var
din bil, der forhindrede ambulancen i at komme frem til en person i livsfare.
Det er kun bådejere med fast plads på Nordre Mole, der kan få kode til at åbne
bommen, og der kan maksimalt oprettes to adgangskoder pr. bådplads. Hvis
andre har et ærinde på Nordre Mole, der kræver bil, skal I kontakte
havnekontoret, som kan åbne for jer.
Sidste nyt om vaskeområdet
Der er for meget zink i vandet, der udledes fra det nye vaskeområde. Derfor har
vi fået monteret ekstra filtre, som gerne skulle bringe zinkmængden ned, men I
kan hjælpe os og havmiljøet ved at tage anoderne af, inden båden spules.
Zinkmængden kommer forhåbentlig nu ned, hvor den skal være, så vi som
planlagt kan gå i gang med anden etape af vaskeområdet til august.

Byggetilladelse til legepladsen er i hus
Her er et modelfoto af legepladsen, som den vil se ud, når den er helt færdig.

I første omgang bygges etape 1, som består af sandkasse, vipper, klatrestativ og
balanceområde. Vi går i jorden, så snart vores entreprenører er klar. Hvis alt går
efter planen, er etape 1 færdig i løbet af sommerferien. I de kommende år
etableres resten af legepladsen.
Tidsplan for arbejderne omkring det gamle molehoved på bro 17
Vi forventer, at arbejderne omkring det gamle molehoved på bro 17 er færdige
inden sommerferien. Det er dog svært at give en præcis dato, da det afhænger
meget af, hvor besværligt det er at fjerne de gamle konstruktioner.
Optagninger hver tirsdag og torsdag i maj og juni
Vi udfører kortvarige optagninger hver tirsdag og torsdag indtil d. 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 en vognmand.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Søsætning, søsætning og endnu mere søsætning 
 Håndtag og trapper ved bådpladserne
 Fjernelse af gamle molehoved på bro 17
 Diverse reparationer
Kommende arbejder:
 Ramning af nye pæle
 Reparation af tag i vaskeriet
 Diverse ved vinterbadebroen (bademåtte og platform ved bruser)
 Maling af bygningen på Nordhavnsvej 2C
 Maling af plankeværk mod Strandpromenaden
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning
 Reparationer af dæk på bro 2, 13 og 17

DE NYE VEDTÆGTER SENDES SNART I HØRING
Udkastet sendes i høring i denne
måned

Den 25. april besluttede politikerne, at havnens bearbejdede udkast til nye
vedtægter (eller nyt reglement, som det kommer til at hedde) må sendes i
høring hos bådpladslejerne og dem, der står på venteliste, her i maj måned.
Det betyder, at alle bådpladslejere og dem på venteliste inden udgangen af maj
vil modtage et udkast til det nye reglement og en vejledning til, hvordan I giver
jeres bemærkninger. Høringsperioden løber til efter sommerferien – den

konkrete dato vil stå i vejledningen. Når høringsperioden slutter, vil
høringssvarene blive gennemgået, og en endelig version af reglementet vil blive
udarbejdet og forelagt Byrådet til godkendelse. Vi forventer, at vi kan tage det
nye reglement i brug i sejlsæson 2023.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Diverse småreparationer
Vi udfører diverse småreparationer. Vi skal blandt andet kigge på spillet.

Langebro

Så er den korte bro klar igen
Vi tager også en tur til Langebro og udfører småreparationer. Vi skal bl.a. sætte
den manglende redningskrans op igen, og senere kommer en ny trappe, der skal
opsættes på den korte bro, så man igen kan komme i vandet. Vi sætter den lidt
længere inde på broen, så den ikke så let bliver smadret af storme i fremtiden.
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 havnen og
jolleanlæggene

Veteran March og koncert, d. 4. juni
Foreningen Veteransupport.dk afholder Veteranmarch Kronborg og
musikfestival i Helsingør Nordhavn. Arrangementet er åbent for alle, og slutter
af med en gratis musikfestival på Søndre Mole med bl.a. MoonJam, Zididada,
Back To Back og Rubberband. Læs mere på:
Veteranmarchen Kronborg 2022 og musikfestival ‐ Helsingor Havne (helsingor‐
havne.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

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

‐ gæstepladser
‐ 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

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)
Fra 1. juni til 31. august: alle hverdag kl. 8.00‐15.00
(torsdage er der åbent til kl. 17.00)
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.

