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Havnefogedens hjørne
Havne Nyt vil fremover blive sendt som e-mail. Hidtil har vi sendt Havne Nyt via e-Boks,
men det ophører altså fra og med næste udgave.
E-Boks vil stadig blive brugt til opkrævninger og skrivelser, som kræver
leveringssikkerhed, mens e-mail vil være den foretrukne kommunikations kanal til almen
information fra havnekontoret.
Der er således endnu en god grund til at holde havnekontoret opdateret med den korrekte
e-mail adresse.
Ellers kan vi se tilbage på en sommer og sejler sæson, hvor vejret har vist sig fra den gode
side. Det har også afspejlet sig i antallet af besøgende både i havnen. 6.845 bådovernatninger er registreret i vores betalingsautomat i perioden 1. oktober 2017 til 30
september 2018. Medregnes træskibe, besøgende med 10-døgns rabatkort, gæstende
klubber, osv., så kommer vi godt og vel på den gode side af 7.000 båd-overnatninger.
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Stativordning
Implementering af stativordningen er gået over al forventning. Antallet af tilmeldinger har
rundet 160, hvilket er vel over de 120 som tilkendegav interesse for at leje stativ.
Modtagelse og samling af de mange stativer, og ikke mindst bådoptagning sammen med
Henrik Wieder Multiservice og Stephen Dixen Bådtransport, har holdt havnens personale
travlt beskæftiget i september, oktober og november. Men de mange positive
tilkendegivelser har været det hele værd. Og vi glæder os til at drage nytte af alle de
erfaringer vi har høstet.
Oprydning i bukkehuller
Vi har allerede varslet en gennemgribende oprydning i bukkehullerne. Som følge af
stativordningen bortskaffes bukke og stativer af træ. Disse vil sammen med metalstativer
og bådevogne, som ikke er tydeligt mærket med pladsnummer (se Særlige Bestemmelser
for Dragør Havn, pkt. 5.8) blive bortskaffet af havnens personale.
Vinterliggere i vand
Har du valgt at lade båden blive i vandet vinteren over, så minder vi lige om at eventuel
forhaling til anden plads end den tildelte, skal ske i samråd med Havnekontoret.

Nedlukning for vinteren
Vandslanger er for størstedelens vedkommende indsamlet og der er lukket for vand til
broerne af hensyn til sikring mod frost. Masteskure og toiletter i Lystbådehavnen vil i lighed
med sidste år blive aflåst over vinteren.
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.
Opkrævning for pladsleje 2019
I lighed med sidste år fremsender vi opkrævninger for pladsleje i perioden 1. april 2019 –
31. marts 2020 i slutningen af januar. Forfaldsdato vil være 1. februar med betalingsfrist på
30 dage.
Taksterne for 2019 vil stige med 2 procent jf. politisk beslutning i Dragør Kommune. Der
indført gebyr for optagelse på rokeringsliste samt ved midlertidig opsigelse.
Rokerings- og ventelister
Vi har i øjeblikket ca. 75 på rokeringsliste. Altså sejlere med fast plads, som ønsker sig en
plads med en anden størrelse eller placering
På venteliste har vi ca. 145 sejlere, som er skrevet op til plads i Dragør Havn. Heraf er de
ca. 80 aktivt søgende.
Opkrævning for ventelistegebyr er udsendt ultimo november med sidste rettidige betaling
sidst i december.
Ledige pladser tildeles løbende, om end der er knap så mange tildelinger af pladser i
perioden september til januar. I februar og marts vil vi erfaringsmæssigt kunne tildele et
antal pladser baseret på indkomne opsigelser af pladser.
Lukkedage på Havnekontoret
I december vil der være lukket mandag d. 3. til og med fredag d. 7. grundet kursus for
havnens personale. E-mail vil blive læst.
Der vil endvidere være lukket i perioden 22. december til onsdag d. 2. januar 2019. Begge
dage inklusiv.
Vagttelefon mellem Jul og Nytår
I perioden 22. december til 1. januar kan der i nødstilfælde ringes til en vagttelefon på
3289 1572, som videre stiller til en vagtcentral. Her vil der blive svaret, og der kan der
lægges besked. Ved opkald bedes du oplyse navn, telefonnummer og evt. nummer på
havneplads.
Det vil ikke være en havne- eller bådkyndig person, men der kan meldes om hærværk
eller større skader på bygninger, både, sprængte vandrør og lignende.
For alvorlig personskade og brand ring 112. Ved tyveri og lignende ring 114.

Havnens personale ønsker alle en god vinter, Glædelig Jul & Godt Nytår.

