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Legeplads indviet 

Legepladsen blev indviet med festligt optog og under stor bevågenhed af byens børn, der var så 

mange at legepladsen næsten blev væk.  

Det er glædeligt at se hvor meget den bliver brug hele ugen af lokale børn, børneinstitutioner og 

alle turister fra land og vand. 
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Billetautomat til havneafgift for lystsejlere og 

bomkort 

Der er etableret 2 billetautomater på havnen for 

selvbetjening til lystsejlere for dagsbillet og kort til 

brusebad. Den ene er indbygget i vest gavlen af 

sejlklubbens hus, vi takker for den store velvillighed fra 

Gilleleje Sejlklub. Den anden er indbygget i 

Havnekontoret, begge med overdækning for udvendig 

betjening. 

Snart vil der komme et ekstra valg på billetautomaterne, 

i det vi i samarbejde med Gilleleje Sejlklub tilbyder vore 

kunder at købe et bomkort til slæbestedet. På den måde 

er kunder ikke afhængige af medlemskab og 

åbningstider. 

 

 

 

Hjertestarter 24/7 ved havnekontoret 

Havnekontoret får opsat et udendørsskab 

til hjertestarter. Vi er taknemmelige på 

eventuelle brugers vegne at Dan 

Adamsen har doneret hans hjertestarter 

til formålet, den var før kun tilgængelig i 

åbningstiderne. 
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Optimering af losningsprocessen på Gilleleje Havn med etablering af 2 stk. stationære 

motoriserede sving-kraner. 

Gilleleje 

Fiskeriforening har 

fået tilsagn om 

tilskud fra FLAG 

midler til 2 stk. 

kraner, der nu er 

monteret og klar til 

brug. Vi håber det 

bliver en lettelse i 

det daglige arbejde 

med losning og 

mon ikke de kan 

tiltrække et par 

fremmede fiskere, 

der vil benytte den 

gode service og 

priser man kan få 

på Gilleleje Havn. 

 

Kommende aktiviteter 

Uge 22, lørdag den 2 juni byder Gribskov Kommunes grønne foreninger på et hav af aktiviteter på 

Øststranden. Arrangementet er for familier, gratis og kræver ingen tilmelding. 
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Uge 27, 2. til 8. juli lægger ”Bethel” til, der 

fungerer som et sejlende sømandshjem. Det ligger i 

havnen for at byde ind til kaffe og samtaler for de 

mennesker, der færdes i havnens miljø 

 

 

 

 

Uge 27, 2. til 5. juli lægger ”Legeskibet” til. Et 

samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole, Gilleje 

Handels og turistforening og Gribskov Kommune. 

I år er der særligt fokus på aktivt medborgerskab og 

ungeinddragelse i forbindelse med visionær udvikling i 

havnebyerne samt nok så vigtigt på leg som katalysator 

for trivsel, kreativitet og fremragende læringsmiljøer på 

folkeskolerne. 

 

 

 

Uge 29, 21. juli Travaljestævne 

 

 

 

 

Uge 31, 4. august Sildens dag og Open Air 

Som altid masser af aktiviteter at se frem til, foruden torvedage, festival, Bakkefest, koncerter og 

alt andet sjov byen står for.  

Der afholdes dialogmøde for Gilleleje Havnelaugs medlemmer, alle er velkommen til en snak og 

en forfriskning. 

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 16.00 på Havnekontoret. 

Vel mødt - Gilleleje Havnelaug 


