Nyhedsbrev september 2022
Kalenderen siger efterår, og det kan da også mærkes på antallet af besøgende til havnen.
V skød højsæsonen i gang med lave temperaturer og rigeligt med blæst, hvilket gav en sløv juni
måned baseret på antallet af gæster til havnen. Juli, august og de første dage af september har til
gengæld været rigtig gode. 822 gæstesejlere er det blevet til, det er lidt mere end sidste år i samme
periode.
Bådejere, klubmedlemmer, restaurantgæster, motionister og andre nysgerrige sjæle har lagt vejen
forbi, og det er vi glade for. Vi er glade, når vores skønne havn summer af aktivitet.
Havnens personale er i fuld gang med klargøringen til den alt for hastigt kommende vintersæson.
Nedenfor følger en del informationer, som jeg håber, at I vil bruge nogle minutter på at læse.

Havnekontoret
I perioden fra d. 22. sep. 2022 og frem til d. 1. dec. 2022 er havnekontoret lukket grundet
bådoptagning.
Al henvendelse, som ikke er telefonisk i telefontiden, skal foregå via sms eller på e-mail til
nivaahavn@fredensborg.dk og cc til likr@fredensborg.dk
Vi henstiller venligst til, at der ikke rettes henvendelse til kran- eller telestoplæsserfører, når disse
er i drift. Det tager fokus fra føreren, og kan potentielt være farligt.
Vi har fast telefontid mandag til fredag mellem 0800 og 0900. Er der optaget så send venligst en
sms eller e-mail. Vi aflytter ikke telefonsvareren.
Daniel: 21 52 39 04

Linda: 30 52 48 04

Vagt-sms: 30 52 48 04 send sms, så svarer vi, når vi har mulighed for det.

Båd i vandet om vinteren
De seneste år har I skullet melde til eller fra via portalen Place2book. I år skal I ikke foretage jer
noget.
Rokerer I pladser for vinteren, så skal I kontrollere, om jeres faste pladsmærkat er synligt på båden.
Hvis det er dækket til af presenning eller lignende, så skal I komme forbi kontoret efter et
midlertidigt pladsmærkat.
Til dem af jer som er uafklarede mht., om båden bliver i vandet, eller om den skal på land, så husk
at Daniel og jeg meget hurtigt kan tage både op, hvis det nu viser sig, at der kommer store
mængder skrueis. I er meget velkomne til at ringe til mig, hvis I gerne vil have en snak om det at

have båden liggende i vandet vinteren over og/eller mulighederne for at komme på land om foråret
til klargøring.
Bådplads i vandet koster 1392/1097 kr. En op/I pakke til foråret koster 2000 kr. inkl. 2 dage på land
eller hen over en weekend. Op/I pakke til joller koster 1500 kr. inkl. 2 dage på land eller hen over en
weekend.
Bro A skal udskiftes i den kommende vintersæson til en ny betonflydebro magen til bro F,E og D.
Bådejere, der har fast plads på Bro A, vil derfor modtage en rokeringsinstruks, når jeg kender de
eksakte datoer. Indtil videre regner jeg med, at NBC Marine påbegynder arbejdet medio november.

Båd på land om vinteren
De seneste år har I skulle melde til eller fra via portalen Place2book. I år skal i fysisk møde op på
havnen for at booke en tid til at få båden på land. Der er som sådan ikke nogen sidste tilmelding, vi
tager både på land indtil der ikke kan være flere.
Hvis I allerede nu ved, at I ikke får sejlet mere i denne sæson, så hjælp Daniel og jeg ved at komme
på land så snart som muligt. Vi skal løbe mere end almindeligt stærkt, hvis I alle skal på land i
ugerne 42 til 45.
Det er muligt at få bådene op på hverdage mellem 0800 til 1400.
Vi stiller bådene, så de kan ”plukkes”. I kan derfor godt komme tidligt på land og stadigvæk
søsættes tidligt.
Betaling for vinterpakker og vinterleje på land foregår på dagen for optagningen. Vi modtager
Dankort/Visa. Andre kreditkort frabedes, da Nets ellers tager for mange penge til gebyrer.
Idet du betaler for vinterpakken, accepterer du samtidig vilkårene for optagningen. Vilkårene er
listet i montrerne uden på havnekontoret fra onsdag d. 22. september 2022.
Har du mast på, så skal du leje mastestøtter. Ét sæt består af to stk. støtter, som du selv skal
montere på stativet, når båden er kørt på plads.
Du må ikke bruge højtryksrenser på vaskepladsen. Vi stiller vandslanger og børster med vand til
rådighed. I skal regne med, at I har 30-35 min. til at vaske båden. Det er en god ide at medbringe
mindst én hjælper.
Når din båd skal tages på land:
▪
▪
▪

Hav tovværk og evt. fender klar og monteret.
Vær sikker på, at der er strøm på batteriet inden dagen for optagningen. Du selv skal sejle
over til servicekajen.
Det er dit ansvar, hvor båden anhugges – sørg for tydelig afmærkning. (Mærker købes af
havnekontoret til 30 kr. for 4 stk. Mærkerne udleveres af havnens personale og betales i
billetautomaten på havnekontoret.

▪

▪

Det er dit ansvar at anvise placeringen af stativets fire støtter. Er du usikker, så skal du bede
os sætte båden i vandet igen. Flere bådmærker er problematiske at sætte i
transportstativer. Ejer du fx en Dufour, Hanse, nyere Bavaria eller X-yacht så skal du
overveje om din båd ikke ligger bedst i vandet. Båden kan da tages op til foråret og
klargøres hængende i stropperne eller med særlige støtter. Nivå Havn har indkøbt et sæt
ekstra bløde puder og justerbare ekstra sidestøtter.
Du skal oplyse, hvis du bruger glat maling (VC17 og lign.)

Har du rig på:
▪
▪
▪
▪

Agterstag skal afmonteres inden ankomst til servicekajen.
Bomdirk skal slægges inden ankomst til servicekajen.
Du skal sakke ind over stropperne, altså skal hækken vende ind mod havnekontoret.
Stropperne ligger på bunden, når du bliver vinket ind.
Tjek om din forsikring dækker evt. skader. Det er din egen forsikring, der skal dække evt.
skader, indtil vi begynder at køre båden med bådvognen. *

*) Undtagelse ved funktionsfejl på kranen.
Nedenfor ser I uddrag for takstbilaget 2022 for Nivå Havn.

Servicepakker 2022
Vinter-pakke under 2 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster
leje af stativ, placering på havn)
Vinter-pakke mellem 2-5 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og
børster, leje af stativ, placering på havn)
Vinter-pakke over 5 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster,
leje af stativ, placering på havn)
Op og i pakke (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ,
placering på havn, inkl. 2 dage på land). Båden kan være på land op
til 7 dage (efter dag 2 betales dagsleje se herunder)
Dagsleje på land i op til 7 dage
Årsleje af stativ uden servicepakke:
3 ton stativ
6 ton stativ
12 ton stativ
Speciel, stativ
Årsleje af ekstra ben/støtter (obligatorisk for både opbevaret
med mast). Taksten er pr. sæt og indgår ikke i servicepakken.
Bådejere monterer selv mastestøtterne.
3 ton
6 ton og op

3.500
3.750
4.500
2.000

250

1.250
1.250
1.500
Efter aftale

250
500

Hvad med masten (Mastekranen er åben fra kl. 07 til kl. 22)
Brug af mastekranen foran havnekontoret er på eget ansvar og kun for personer over 18 år, der har
tilegnet sig tilstrækkelig viden til sikkert at bruge kranen.
Vær opmærksom på:
▪
▪
▪

Ved løft af masten skal du sikre dig, at løftepunktet er min. 1/2 meter over midten, så den
tunge ende vender ned.
Mastekranen må ikke belastes med mere end 500 kg.
Afrigning af masten, vanter, salingshorn mv. må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og
placer båke med master, som anvist på billedet herunder.

Masteløft er en af de farligste opgaver, man har som sejlbådsejer. Det er derfor vigtigt, at du ved,
hvad du laver, før du kaster sig ud i det. Er du i tvivl, så spørg en af de mere erfarne bådejere. Vi har
tradition for at hjælpe hinanden☺

Fartbegrænsning
Fartbegrænsning i havnens område er 3 knob.

God stil
Vis hensyn til beboere, andre bådejere og havnens øvrige brugere. En båd med liner og fald, der står
og klaprer, er virkelig irriterende. Hvor meget det larmer afhænger af vindretning og –styrke, så
sørg altid for at have strammet riggen op.
Sørg også for afpassede fortøjninger, som dels klarer vandstandsændringer og blæst, og dels holder
egen båd fri af andre både. Sørg også for fendere langs begge sider.
Når I oplever fejl og mangler, I ikke selv kan afhjælpe, så sig det endelig til os, så vi kan få det
ordnet.
Med ønsket om et godt efterår til alle
Leder af Nivå Havn og Strandpark
Linda Krogsgaard

