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Kære alle
Der har været skrevet en del om sikkerheden på havnene i Helsingør, og i
den forbindelse vil jeg gerne understrege, at sikkerhed er noget som vi
naturligvis prioriterer meget, meget højt.
Derfor har vi i et stykke tid arbejdet på, at få Nordhavnen certificeret som
Sikker Havn, hvilket er en overbygning på den basis‐havnesikring som vi
allerede har. Og i den forbindelse har vi haft besøg af en
sikkerhedskonsulent, der har gennemgået havnen i detaljer, og som
efterfølgende har udarbejdet en rapport til os med en risikovurdering og
anbefalinger til redningsudstyr. Anbefalinger som vi nu er i gang med at
implementere på Nordhavnen, således at vi kan blive certificeret som Sikker
Havn.
Vi har på det seneste også haft fokus på livredning i havnen, og derfor købte
vi i foråret FLID’s kursus i livredning. Et kursus, der blev afholdt i maj måned
og som gav havnens medarbejdere mulighed for træne livredning i praksis,
og et kursus som vi også tilbød havnens bådejere og andre interesserede.
Men for at vi kan bekæmpe drukneulykker i vores havne, er der mange ting
vi skal være opmærksomme på. Netop derfor gør vi os også umage med at
erhverve os den nyeste viden inden for området. Og netop derfor deltog
vores udviklingsmedarbejder Lene Jensen også i den af Danske Havne og
Trafikministeriets arrangerede konference om ”Sikkerheden i Danske
Havne” i Køge for kort tid siden.
Sikkerhed på havnen er bestemt noget vi tager alvorligt, og vi vil i løbet af
sommeren arbejde videre med at udmønte sikkerhedskonsulentens
anbefalinger, så vi kan opnå certificeringen Sikker Havn. Ligesom vi fortsat
vil følge og deltage i udviklingen inden for sikkerhedsområdet for havne.
Ha’ en god sommer og pas på hinanden på vandet og i havnene.
Med venlig hilsen
Martin Vestergaard, havnechef

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
Åbningstider

I juli er havnekontoret åbent alle hverdage kl. 8.00‐15.00 – om torsdagen
holder vi åbent til kl. 17.00. I weekenden og på helligdage er der lukket.
Havnevagten er ved telefonen på alle dage fra kl. 06.00‐18.00.
Vi har desuden en af vores sommermedhjælpere Claus og Marcus på havnen
hver dag kl. 18.00‐21.00. De har havnevagtens telefon i samme tidsrum.

Havnens kommunikations‐
platforme

Her får du en kort guide til havnens kommunikationsplatforme
Ring på tlf. 49 28 10 80 eller kom forbi havnekontoret i åbningstiden i det
daglige. Her kan du oftest få hjælp eller svar på spørgsmål med det samme.
Nordhavnen@helsingor.dk er havnekontorets mailadresse. Forkontoret
videresender mailen til den rette medarbejder, hvis det er et spørgsmål, de
ikke selv kan svare på. Vi svarer hurtigst muligt, men ikke altid samme dag,
så brug telefon eller kom forbi havnekontoret, hvis det haster.
www.helsingor‐havne.dk er Helsingør Havnes hjemmeside.
Helsingør Havne | Facebook er havnens Facebookside. På siden kan du læse
nyheder fra vores hjemmeside. Vi deler også oplevelser og begivenheder fra
havnene.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Information om kortvarige optagninger
I hele juli og indtil d. 8. august holder vi sommerferie for bådkørsel. Skal du
op i den periode, skal du i stedet benytte en vognmand. Kortvarige
optagninger og søsætninger starter igen tirsdage og torsdage fra d. 9.
august. Sidste dag, hvor du kan få båden i vandet igen, er d. 29. september.
Bookingen er åben nu. Når du booker, er det meget vigtigt, at du booker
både en optagning og en søsætning, så vi kan få dig på vandet igen.
Hvis du kommer hjem fra tur på et andet tidspunkt end planlagt
Når du skal på tur med overnatning, skal du skrive på din plads, hvornår du
kommer tilbage igen, så gæster kan benytte pladsen indtil da. Klistermærker
og et plastikskilt til at hænge under fri/optaget‐skiltet kan du hente gratis på
havnekontoret.
Hvis du undervejs finder ud af, at dit sommertogt bliver længere, end du
oprindeligt havde planlagt, så ring til havnevagten. Så skriver han den nye
dato på.
Hvis du derimod kommer tidligere hjem end planlagt, er det vigtigt, at du
kontakter havnevagten hurtigst muligt. Hvis du giver havnevagten besked
inden kl. 18 på dagen før dit nye hjemkomsttidspunkt, vil vi gøre vores
yderste for at have din bådplads klar til dig. Hvis vi først kender til din
tidligere hjemkomst på selve dagen, hvor du ankommer, er det ikke altid
muligt for os at nå at gøre noget, hvis der ligger en gæst på din plads. I så
fald må vi bede dig ligge på en anden plads, indtil vi kan få flyttet gæsten.
Ny kontaktløs betalingsstander på Nordhavnen
Vi har fået ny kontaktløs betalingsstander til brændstofanlægget på
Midtermolen, da den gamle betalingsstander ikke fungerede optimalt og
ikke længere kunne repareres. Med den nye stander kan man nu betale
kontaktløst med telefon og betalingskort, og man kan vælge at blive betjent
på dansk, engelsk eller tysk.

Arbejderne på bro 17 kommer til at strække sig ind i ferieperioden
Som det opleves i mange brancher, er der pres på at få håndværkere og
forlængede leveringsfrister på materialer. Det har desværre også ramt vores
arbejde på bro 17. Her er der leveringsforsinkelse på de pæle, der skal slås,
for at færdiggøre det nye stykke af broen. Det betyder desværre, at vi
kommer til at ramme pæle i ferieperioden. Vi har vurderet, at det er vigtigt
at få arbejdet udført nu og her, så vi ikke risikerer at komme bagerst i
ordrebogen, fordi vi vil have arbejdet udsat. Vi beklager de gener, det vil
medføre.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Servicering af gæstesejlere
 Udskiftning af beskadigede fri/optaget‐skilte
 Diverse reparationer
 Tilsyn og projektledelse af byggeri af legeplads
Kommende arbejder:
 Opsætning af nye redningsstiger og redningshager
 Færdiggørelse af nyt tværgående brodæk på bro 17.
 Bademåtter ved vinterbadebroen
 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
 Reparation af tag i vaskeriet

DE NYE VEDTÆGTER ER SENDT I HØRING
Frist for høringssvar er d. 14. august

I april besluttede politikerne, at havnes bearbejdede udkast til nye
vedtægter (eller nyt reglement, som det kommer til at hedde) måtte
sendes ud.
Alle høringsberettigede har nu modtaget høringsbrev med link til
materialet i deres e‐boks. Nogle ganske få har dog fået materialet i en
mail, da de repræsenterer brugergrupper eller virksomheder. Hvis du
ikke har modtaget et høringsbrev i e‐boks eller på mail, skal du
omgående skrive til Helsingør Kommune på sgi02@helsingor.dk.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Opdatering på vedligehold
Spillet er nu repareret. Vi har desuden møde med Nordsjællands Park og Vej
om drift og vedligeholdelse af hele området, så der er helt klare linjer for,
hvem der skal vedligeholde hvad.

Langebro

Den manglende badetrappe er nu opsat
I uge 26 fik vi endelig den nye badetrappe leveret. Den er nu opsat, så lad os
krydse fingre for noget mere dejligt strandvejr.
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

Øresundsakvariet guider i Vandlaboratoriet
Hver dag i sommerferien kommer Øresundsakvariets guider og fortæller om
dyrene i Vandlaboratoriet og fodre dem kl. 12.25, kl. 14.25 og kl. 16.25.
Øresundsakvariet trækker vod på det lave vand
I sommerferien trækker Øresundsakvariet vod på det lave vand onsdage og
fredage kl. 13.15. Kom med og se, hvad nettene rummer.
Læs mere om begge arrangementer på Øresundsakvariets hjemmeside.
Livemusik hos Restaurant Kaj, d. 8., 9. 2.3 og 29. juli kl. 17.00‐22.00
På fire udvalgte aftener er der hyggelig udendørs koncert på
udeserveringsarealet hos Restaurant Kaj.

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)
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. 31. august: Alle dage fra kl. 6.00‐18.00.
Desuden træffes vores sommermedhjælpere på vagttelefonen
fra kl. 18‐21 i sommerferien.

