Nyt fra Havnemesteren juni 2016
Vinteroplægning:
Vi har fået fejet parkeringspladsen og ryddet op i bevoksningen. Pladsen er snart tom for både,
vogne og stativer, og vi kan derfor glæde os over, at vi derved har fået flere parkeringspladser til sejlerne.
To både på indregistrerede trailere, har mod betaling fået lov til at stå på pladsen ved Marinelageret.
Vi har samlet en ordentlig stak mastebukke ved havnemasten og forventer, at de snart bliver fjernet.
Alternativt vil vi smide dem væk mandag den 6. juni 2016
Parkering:
Havnen har nu lavet aftale med Sønderborgs parkeringsvagter, om at patruljere på havnen og
udstede parkeringsbøder til de biler som holder på ”gaden” foran bommen. Dette gælder så
også for kioskens personale og gæster. Af- og pålæsning vil stadig være muligt.
Parkeringstavlerne ved indkørslen til havnen fortæller jo helt klart, hvilke parkeringsregler der
gælder her på havnen.
Slæbested:
Forrige lørdag havde vi to ”gratister” ved slæbestedet. Den ene afmonterede kæderne og den
anden fik presset båden under kæden – det er bare ikke holdbart. Nøglerne til slæbestedet som
før lå i skufferne ved klubberne er fjernet, efter at vi har fundet ud af, at nogen låser op for
sejlere, som normalt skal betale. Havnekontoret har rigtig meget åbent og nøglen kan derfor
hentes der. Vil man være uafhængig af åbningstiderne, kan man købe en nøgle til kr. 550,00.
Bommen ved slæbestedet bliver nu flyttet længere frem, og vi får dermed 2 nedkørsler.
Promenadekørsel:
Promenadekørsel og anden trafik bag bommene er taget voldsomt til, og vi vælger derfor, at
kode bommene om, således at fjernbetjeningerne ikke længere virker. Man må stadig køre ned til
kajen med mulighed for af- og pålæsning, men længere parkering accepteres ikke længere.
Bommen mod øst lukker vi helt her i hovedsæsonen.
Havneterrassen
Vi har indkøbt 6 store og flotte blomsterkasser, som forhåbentlig får terrassen til at virke hyggelig,
så rigtig mange kan få glæde af det nye samlingspunkt. Rigtig mange roser det flotte håndværk der
er blevet lavet.
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