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Her rammes den første pæl til forlængelsen af Bro 2 i Gl. Havn
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Havnefogedens hjørne
Isvinteren er (forhåbentlig) forbi, og der ses nu frem mod klargøring af både. Påsken er
normalt en tid med masser af aktivitet og klargøring, men i år ser det ud til at blive
anderledes. Man kan vist roligt sige, at sejlerne har lidt til gode, når det kommer til varme
og gunstigt sejlervejr i den kommende sæson.
På Havnekontoret ser vi frem til sejlersæsonen. Ventetiden har vi fordrevet med at få
rammet pæle til flere pladser i Gl. Havn. En forlængelse af Bro 2 vil give 10 nye pladser,
og pæle på nord- og sydsiden af Lodsbroen vil give henholdsvis 4 og 3 nye pladser.
Forlængelsen af Bro 2 er blevet forsinket grundet vejret, men vi arbejder hårdt på at få den
klar hurtigst muligt. Formentlig i løbet af april.
Derudover udestår etablering af 20 nye gæstepladser i Ny Havn. Disse vil blive af samme
type, som allerede er etableret ud for Havnekontoret og Café Espersen. Altså med liner til
bov- eller agterfortøjning. Pladserne vil blive etableret på ”Landgangen”, og forventes at
være klar til gæstesæsonen for alvor starter i juni.
Der pågår et større vedligeholdelsesarbejde på Dansesalen. Betonkonstruktion er forvitret
flere steder og med blotlagt armeringsjern. Nedbrydningen standses ved at støbe nyt
beton på de beskadigede områder.
Endelig har vi fået sikret bræddevæggen under vandlinjen på kajkanten på den nordlige
side af Havnepladsen. De eksisterende låsereglar var nedbrudte, og bræddevæggen
dermed i fare for at falde ud med udskridning af det bagvedliggende materiale til følge.
Sikkerhed på broer
Vær opmærksom på at der kan være glat på broerne i vådt vejr. Vi går i gang med
algebehandling når vejret er til det. Men det kræver noget højere temperaturer, før
algebekæmpelsesmidlet er virksomt.
Vand på pladser og broer
Der vil først blive åbnet for vand til pladser og broer, når Kong Vinter har sluppet sit tag i
Dragør, og der ikke længere er frost i sigte. I skrivende stund er der udsigt til frost hen over
Påsken, så der vil med stor sandsynlighed ikke være åbnet for vandet i Påsken. Ændring
hertil vil blive annonceret på hjemmesiden.
Der bliver hængt nye slanger op ved vandposterne på broer og kajanlæg. Slangerne er
indkøbt i passende længder, så de skulle kunne nå alle både. Hvis dette ikke er tilfældet,
så lad os det gerne vide
Slangerne vil være fastgjort til vandposterne med kabelstrips og et skilt med påskriften ”Må
ikke fjernes”. Dette bedes respekteret af hensyn til de øvrige sejlere og gæster i havnen.
Vi anvender de gamle slanger på vinterpladsen ved Ny Havn så længe de kan holde.
Ellers er det vores forventning, at man selv medbringer slanger til brug ved afvaskning,
højtryks-rensning, m.m.

Årsmærke med pladsnummer
Vi er klar til udlevering af årsmærket med dit pladsnummer. Det er tidligere blevet tilsendt
med brevpost, men vi er i mellemtiden gået over til at spare på portoudgiften, og sende
mest muligt via e-Boks. Pladsnummeret skal således afhentes på Havnekontoret.
Tidligere årsmærker skal fjernes, og det nye årsmærke skal placeres på bagbord side af
stævnen, såfremt båden fortøjes med stævnen mod bro/mole. Alternativt i styrbord side af
hækken, dersom båden fortøjes med agterenden mod bro/mole. Årsmærket skal være
synligt fra bådebroen.
Masteskure
Disse har været aflåst siden før Jul. Hængelåsene vil blive fjernet før Påske. Vi minder
også lige om, at der på Havnekontoret kan lånes kædetaljer til håndtering af master i
masteskuret.
Placering af stativer og bådvogne efter søsætning af båden
Der er som bekendt begrænset med plads til tomme stativer og bådvogne på havnens
arealer. De arealer som er til rådighed, er afmærket på vedhæftede bilag.
Oprydning i ubrugte stativer og bådvogne - Afmærkning
Der henstår en del ubrugte stativer og vogne på havnens arealer. Stativer som ikke er
tydeligt afmærket med pladsnummer, navn og telefonnummer vil blive bortskaffet snarest
muligt efter Påske.
Udlån af grej
Vi udlåner som vanligt stropper til kranløft og slibemaskine på Havnekontoret.
Imprægnering på vaskeriet
Der er mulighed for at imprægnere sejlertøjet på vaskeriet. Man skal vælge Special
”CLAX” pro-grammet for imprægnering. Havnekortet benyttes til betaling.

Havnens personale ønsker alle et godt forår.
www.dragoerhavn.dk
havn@dragoer.dk
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Bilag – Arealer til opbevaring af stativer og bådvogne (ikke trailere)
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