Havne Nyt – Vinter 2017

Julemarked i Dragør – så bli’r det da ikke hyggeligere…
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Havnefogedens hjørne
Som nystartet havnefoged på samme dag som sommersæsonen blev skudt i gang, var det
med at ”ramme jorden i fuld fart”. Sommeren viste sig ikke fra sin bedste side på den
vejrmæssige side. Det til trods levede Dragør Havn til fulde op til mine forventninger som
en hyggelig og stemningsfuld havn. Der har været mange gode dage og aftener med
aktivitet og liv på broer, moler og pladser.
De årlige sommergæster er en fast tradition, og en væsentlig del af indtjeningsgrundlaget
for havnen såvel som forretninger og virksomheder i Dragør. Et besøgstal på totalt 6191
overnattende både i perioden 1. oktober 2016 til 30. september er ca. 150 lavere end
gennemsnittet for de seneste 5 år. Og ca. 850 lavere end samme periode året før (2016),
som er vores rekordår indtil videre. Årsagen tilskrives det førnævnte sommervejr.
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Kontaktdetaljer
Vi er i det hele taget ret afhængige af, at vi har de korrekte oplysninger for både såvel som
bådejere. Afhængig af indhold, emne og omstændigheder i øvrigt, vælger vi at
kommunikere via SMS, e-mail eller e-Boks. Det er derfor vigtigt, at Havnekontoret holdes
opdateret, hvis man skifter mobilnummer eller e-mail adresse.
Således vil denne og de følgende udgaver af Havne Nyt kun blive udsendt elektronisk.
Trykte eksemplarer vil dog kunne afhentes på Havnekontoret efter behov.
Opkrævning af årsleje for havneplads
Fra og med sæsonen 2018/2019 vil vi opkræve årsafgiften for pladslejen pr. 28. januar
med betalingsfrist 28. februar. Årsagen til at vi opkræver betaling inden varen er leveret er,
at vi er nødt til at få eventuelle opsigelser i hus i god tid inden d. 1. april. Således er vi i
stand til at tildele pladser fast eller midlertidigt, og dermed undgå at have ledige pladser og
dermed reducerede indtægter i kortere eller længere tid.
Hvis man i løbet af foråret skulle beslutte sig for at opsige sin havneplads, vil det fulde
beløb blive tilbagebetalt, når havnepladsen opsiges senest pr. 30. april. Der er således
ikke nogen risiko forbundet med, at betale årsafgiften rettidigt.

Tyveri
Vi har desværre været ramt af tyveri eller indbrudsforsøg i både og biler på havneområdet.
Det er alt fra bådmotorer til presninger der bliver stjålet. Andre har oplevet, at der har
været tegn på, at en eller flere personer har taget ophold i båden med overnatning og
tilberedning af mad.
Fra Havnekontorets side opfordrer vi til, at hjemtage så meget udstyr som muligt i
forbindelse med vinteropbevaring af båden på land såvel som i vand.
Bådoptagning
Der har været gang i bådoptagning siden 1. oktober. Igen i år efter en ”stuve-plan” og
retningslinjer udarbejdet af Havnekontoret, og i år udsendt til alle lejere af havneplads via
e-Boks. Optagningen har i store træk forløbet gnidningsfrit, og vi har fra Havnekontorets
side fået nogle erfaringer, som kan bruges fremadrettet. Vi takker for forståelsen og viljen
til samarbejde, i forbindelse med optagning og placering af bådene.
Vinteropbevaring
I forbindelse med at bådene står på land, gør vi opmærksom på, at der ikke må tilsluttes
varmeblæsere, køkkeninstallationer og lignende. Dette for at minimerer risiko for brand.
Endvidere er det en selvfølge, at stik, ledninger, m.m. opfylder gældende krav til el
installationer.
Stativer og bukke – oprydning
I forbindelse med at de fleste både er kommet på land, er der naturligvis minimeret i
antallet af stativer i bukkehullet og andre steder. Vi vil derfor benytte lejligheden til at få
luget ud (læs bortskaffe) blandt ubrugte stativer og bukke uden tydeligt pladsnummer. Det
er derfor vigtigt, at stativer og andet materiel er afmærket som krævet i de særlige
bestemmelser for havnen.
På land med mast
Nogen vil have bemærket, at der er nogle både, som er kommet
på land med mast på. Dette kan foregå i eget stativ efter
anmodning, men ellers er det primært i forbindelse med, at
enkelte bådejere har haft mulighed for at leje et mobilt standard
stativ af havnen eller af Dragør Bådværft.
Fra havnens side er vi interesseret i at få indført en ordning med
mobile standard stativer, som havnens brugere kan leje. Det har
en række driftsmæssige fordele i form af brugervenlighed,
sikkerhed, effektivitet, orden og rydelighed – og er ikke mindst et
krav i forhold til fremtidig etablering og drift af miljørigtig
vaskeplads.

Aflåsning af masteskure
Grundet diverse hændelser med ubudne gæster, vil masteskurerne forsøgsvis blive aflåst
hen over vinteren. De forventes oplåst i marts 2018. Har man ærinde i et masteskur i den
mellemliggende periode, kan man henvende sig på Havnekontoret for lån af nøgle.
Vinter – saltning og snerydning
Saltning og snerydning bliver foretaget på alle dage (når vejret tilsiger det) på strækningen
Gl. Havn, som er fra Strandlinien via passagen mellem Pakhuset og Lodsmuseet, forbi
Dragør Bådværft og gennem passagen mellem Café Espersen og Havnekontoret til
parkeringspladsen. Øvrige pladser og arealer bliver kun håndteret på hverdage mellem 7
og 13. Al færdsel skal ske med forsigtighed, og foregår i øvrigt på eget ansvar.
Mens vinteren er over os…
Vil vi på Havnekontoret planlægge forskellige projekter og klargøringen til sæsonen 2018.
Nogle af de mere håndgribelige ting der skal tages fat på, er renovering af fundamentet
under Dansesalen (molen som danner den østlige afgrænsning af Fiskerihavnen), ramning
af pæle, bygning af stikbroer for yderligere udnyttelse af vandarealerne, renovering af
eksisterende broer og øvrige træværk, etablering af ”Mediterranean Mooring” (liner til hækeller bovfortøjning, som på kajen ud for Havnekontoret og Café Espersen) i Ny Havn,
uddybning af sejlrenderne og opmåling af Ny Havn. Bare for at nævne nogle stykker.

Havnens personale ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!
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