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Rønnerhavnen bliver ”Grøn”

Mange aktiviteter på havnen

Rønnerhavnen - et center for fritid!
www.roennerhavnen.dk



MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Endnu en sommer er gået på 
Rønnerhavnen, og i år var det en 
af det gode hvor der har været 
masser af liv sommeren igennem 
på havnen. Folk har nydt det 
gode vejr hvor både på vandet, 
havnen og ikke mindst legeplad-
sen har været fuldt udnyttet 
hele sommeren. Vi har i år haft 
knap 700 gæstesejlere og godt 60 
autocampere der har lagt vejen 
forbi Rønnerhavnen og det er en 
god stigning i forhold til de sidst 
par år. Bestyrelsen har også holdt 
sommerferie men er i fuld gang 
igen. Vi påbegynder en mindre 
ombygning af vores klubhus og 
til dette lille projekt mangler vi 
lidt frivillig arbejdskraft, - så har 
du lidt tid i overskud, så kontakt 
Johannes og bliv skrevet op til en 
opgave. 

Tidligere på året har vi bedt 
kommunen om at ansøge Kyst-
direktoratet om at få flyttet 
strandbeskyttelseslinjen på Røn-
nerhavnen. Vi forventer at Kyst-
direktoratet har behandlet alle 
ansøgninger omkring nytår, så 
mon ikke der er nyt på den front i 
starten af det nye år.

I juni måned blev der afholdt 
”Havnens dag” og Kræmmer-
marked hvor borgmester Birgit 
Hansen holdt åbningstalen i flot 
solskinsvejr. Der blev også tid til 
at vise hende lidt rundt på hav-
nen, og da hun jo var ved vandet 
blev det også til en lille sejltur.                          
Jeg vil gerne sige tak til alle de 
frivillige der deltog i arrangemen-
tet, og en speciel tak til Birger for 
at være en fantastisk tovholder 
på arrangementet. Igen i august 
blev der afholdt en lille ”Havnens 
dag” og legepladsens kræmmer-
marked, det var også på en dag 
med flot vejr. Arrangementerne 
var rigtig godt besøgt.

Havnens personale er i gang med 
det nye masteskur, - men det 
tager tid indimellem de daglige 
arbejdsopgaver! Vi forventer sta-
dig det er lukket til efteråret, når 
det er på plads vil der blive kigget 
på pladsen for masteklargøring.

Inden længe står der oktober i 
kalenderen, det betyder at der 
vil være højsæson for at få både 
på land!   Sørg for at få ryddet op 
efter højtryksrensning af bunden 
og få ryddet op omkring båden på 
vinterpladsen.

Henrik M. Christensen, formand 
for Rønnerhavnsforeningen

Lederen
Formand og Sekretær
Henrik M. Christensen
Fredensgade 9 9870 Sindal
Tlf.: 2947 0485
henrik@fredensgade.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Helenegade 6,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Sølund 1,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Ole Guldsmed Thomsen
Brovej 5, Kvissel, 9900 Frh.
Tlf.: 4013 98 21
guldsmed@frederikshavn-ps.dk

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk                    

Kontakt til Fritidsfiskerne, 
Husudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Lars R. Johansen
Tennisvej 29  9900   Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
Mail:tennisvej@nordfiber.dk

Suppleant: Birger B. Pedersen
2. Suppleant: Palle Thomsen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse.Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Forsiden: Sommer på havnen - Foto: Bruno Müller

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 5. jan ----- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november
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Husk vinterservice
på din båd og motor nu
   med originale reservedele
               - det betaler sig
Ring og bestil tid på 98 42 23 93
      Vi sørger for transporten!

  Vinter
service og opbevaring

Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93
www.m-center.dk  •  www.nautisk.dk

Velkommen til Nordjyllands største bådforretning

NYT! vi tilbyder nu
vinteropbevaring

i indhegnet og overvåget område
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Borgmesteren og 2 x Henrik til søs

Demonstration af redning til søs.

Vild med Vand – Havnens Dag   
Af Birger Bredkjær Pedersen, 
Træskibslauget

Den 9. juni havde Rønnerhavnen 
besøg af rigtig mange mennesker … de 
kom for at deltage i det store Kræm-
mermarked samt at se og deltage i 
arrangementerne som var stablet på 
benene til  Vild med Vand – Havnens 
dag. Denne dag blev en succes for 
alle aktørerne … der blev handlet 
og kræmmet … der blev sejlet hav-
nerundfart … der blev reddet folk op 
fra havnen … der blev fanget krabber 
… der blev hoppet i det store piratskib 
af en hoppeborg … der var aktiviteter 
overalt på havnen … og det hele kun-
ne ses 30 meter oppe, fra Brandvæse-
nets store stigevogn.

Borgmesteren åbnede
Alt dette blev sat i gang af vores Borg-
mester Birgit Hansen, som præcis kl. 
10.00 overtog mikrofonen fra havnens 
orkester Trækfuglene … for at byde 
alle velkomne og officielt åbne for 
festen.
Mellem Jer og mig … så er Birgit ikke 
meget for at sejle … sagde hun … men 
vi lokkede hende ud på en guidet 
havnetur … under ”politieskorte” og 
under beskyttelse af havnens formand 
… selvfølgelig iklædt redningsvest … vi 
skulle jo nødig miste Birgit til havets 
vilde bølger. Ideen med denne Vild 
med Vand – Havnens Dag er at oplyse 
og fortælle om livet på havnene.   Som 
skrevet før … så en denne dag lands-
dækkende … og de forskellige lokale 
aviser landet over har bragt store 
artikler om dagen … ligeså her i byen 
… både før og efter … det er godt for 
alle .

100 havne deltog
100 havne over hele Danmark invol-
veret i lignede arrangementer … så 
rigtig mange frivillige i hele Danmark 

har haft en travl og sjov dag … og 
forhåbentligt tiltrukket en masse nye 
medlemmer til alle de klubber og 
foreninger som bakker op om dette 
arrangement. Efterfølgende evalu-
ering … viste meget stor tilfredshed 
med dagen … nogle havde sikkert 
fået et par nye medlemmer … andre 
gæster var blevet bidt af sejlerlivet og 
livet på havnen … det glæder os alle, 
at Rønnerhavnen bliver promoveret 
positivt rundt omkring … som et godt 
sted at være og bruge sin fritid på en 
konstruktiv måde … hele familien.

Med venlig hilsen 
Birger Bredkjær Pedersen
Tovholder
Formand Frederikshavn Træskibslaug.
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Kræmmermarkedet på Rønnerhav-
nen er blevet et berømt og attraktivt 
marked, der trækker mange gæster til 
havnen fra fjernt og nært. Flere dage 
før markedsdagen havde forenin-
gens medlemmer været i sving med 
forberedelserne. Havnen skulle gøres 
klar til at modtage de mange kræm-
mere og gæster, græsset skulle slås, 
kræmmer boderne skulle opmåles og 
nummereres i alt 203 kræmmerboder 
blev gjort klar.  Bænke og borde skulle 
opsættes, afspærringer, skiltninger 
og flag opsættes. Ligeledes var der et 
stort arbejde med de mange indkøb, 
ansøgninger, opsætning af PR mate-
rialer, møder og aftaler skulle huskes 
med samarbejdspartnere.
På markedsdagen har Trækfuglene 25 
personer i sving fra kl. 08-18.00. De 
første hjælpere ankommer kl. 05.30. 
Dagen før markedet kunne kræmmere 

sikre sig en plads ved forudbestilling 
og det var der 107 der benyttede sig 
af disse muligheder. De kunne så til 
gengæld sove lidt længere på dagen, 
og de kræmmere der ikke havde 
bestilt plads, ankom i en jævn strøm 
til havnen fra kl 05.30 til kl 09.30, i alt 
var der inkl. med  børnekræmmere 
161 boder.
På Kræmmerdagen den 9. juni skinne-
de solen fra en skyfri himmel og bedre 
vejr kunne ikke ønskes.          Kl.09.30 
var alle aktiviteter på plads på havnen, 
alle var klar til at modtage de mange 
gæster. Kl 10.00 åbnede Frederiks-
havns borgmester Birgit Hansen 
”Havnens dag” og derefter indledte 
Trækfuglene med at spille:         ”  I 
MIN LILLE RØNNERHAVN ”, sangen er 
skrevet at en afdød musiker fra Træk-
fuglene. Besøgene strømmede i en 
jævn strøm til havnen, de mange akti-

viteter på havnen blev flittig benyttet 
og kræmmerne fik brug for snakketø-
jet. Handlen er vigtig for kræmmerne 
en god snak hører til.
Havnens foreninger som stod for ”Vild 
Med Vand” oplyser, at de havde en 
god dag med stor søgning til deres ak-
tiviteter, mange besøgende fik en sejl-
tur i de mange både som sejlede med 
gæster. Jo, havnen var virkelig kom-
met i festtøjet. Trækfuglene spillede 
fra kl. 10.-til kl 16.00, pladserne foran 
scenen var fyldt med mennesker. Vi 
gætter på, at ca. 5000 gæster besøgte 
havnen, hvilket er et godt resultat som 
vi kan være tilfreds med.
En stor tak fra Trækfuglene til vores 
samarbejdspartnere, Rønnerhavnen, 
Foreningerne i Vild Med Vand, Spon-
sorer, Kræmmere og gæster. 

P.V af Trækfuglene. Egon

TRÆKFUGLENES KRÆMMERMARKED 2018
Kræmmermarkedet og Havnens dag lørdag den 9. juni blev en 
vellykket og god dag.



SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er NOVEMBER-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. Oktober 2018
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

www.stop-dieselpest.dk
Gå flere sammen i samme havn og opnå rabat!
3 stk. samme sted: Halv pris på kørselstillæg

5 stk. Samme sted: Ingen kørselstillæg
Tlf. +45 61697867 mail: dieselpest@gmail.com  Kontakt: Rolf Leonhardt         
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Priser på Rønnerhavnen i 2018
Bådpladser
2,0 m. bådplads   3400 kr
2,5 m. bådplads   4250 kr 
3,0 m. bådplads   5100 kr
3,5 m. bådplads   5950 kr 
4,0 m. bådplads   6800 kr
4,5 m. bådplads   7650 kr
5,0 m. bådplads   8500 kr.

Brug af slæbested, medlemmer –årskort 700 kr. 
Ovennævnte priser er pr. år og incl. ansvarsforsikring

Kontingenter
Årskontingent Rønnerhavnen 450 kr.
Indmeldelsesgebyr 100 kr.
Passivt medlemskab 150 kr. 
(passivt medlemskab giver ikke stemmeret
 ved generalforsamling)

Serviceydelser
Brug af truck, medlemmer:
Løft af båd under 2 tons 300 kr.
Løft af båd over 2 tons 400 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales 
yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.
Brug af truck, ikke medlemmer:
Løft af båd under 2 tons 600 kr.
Løft af båd over 2 tons 800 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales 
yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.
Leje af højtryksrenser 70 kr.
Brug af traktor 110 kr.
Nøgledepositum, medlem 200 kr.
Brug af slæbested, ikke medlemmer, pr. gang 70 kr.
Rønnerhavns vimpel, pr. stk 110 kr.
Hirsholm mærke, gyldigt 1 sæson 120 kr.
Brug af vaskemaskine, pr. vask 30 kr.
Brug af tørretumbler, pr. gang 30 kr.
Badepoletter 4 min, pr. stk. 10 kr.

Alle ovennævnte priser er incl. moms. De fleste af ovennævnte ydelser kan betales via BEAS kort, så man kan med 
fordel anskaffe sig et kort på havnekontoret.

Aktiviteter på 
havnen i 2018
3. Januar - Demonstration v. Sejlerne om glasfiber

3. Juni - Midtjysk Småbådsfiskerklub på besøg

22. Marts - Generalforsamling

7. April  - Standerhejsning

12. Maj - Undervisning til Speedbådskørekort

13. Maj - Havsvømning

9. Juni - Havnens dag / Vild med Vand

9. Juni - Kræmmermarked v. Trækfuglene

4. August - Kræmmermarked v. Legepladsudvalget

11. August - Småbådsfiskerne konkurrerer 

22. September - DM i Fladfiskeri

3. November - Standerstrygning

8. December - Gløgg i klubhuset 

Hensynsløst  
En søndag i juni møder man dette svi-

neri af første klasse,- selv om affalds-

beholderen er inden for få meter.

Jeg vil vædde 10 ”Solstegte” rødspæt-

ter på at dem der lavet det, hører ikke 

til her på havnen!

Bruno
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Naturens køkken
Naturen byder på mange smagsoplevelser

Tlf. 70 70 70 79/ 51 32 51 01

RKT EL-DIESEL
MARINETEKNIK             

- det ordner vi
v. Rudi Finn Kristensen

Toftegårdsvej 28
9900 Frederikshavn

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009
mail: rkt@live.dk

Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk
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Tekst & foto: Bruno Müller
Fremover kan sejlerfolket på havnen slippe for diesellugt 
og sod fra udstødningen, og der er ingen sort røg, hvis du 
køber dit dieselbrændstof på havnen.
Tidligere almindelig diesel er udskiftet med Shell GTL Fuel 

der er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer, 
fremstillet af naturgas i stedet for råolie.
Produktet brænder renere end råoliebaseret diesel, og der 
udledes derfor færre skadelige stoffer.

Rønnerhavnen 
med på den 
Grønne Bølge

Nyt Brændstof i havnens tankanlæg

Brug af rednings-
vest smitter                   
Foto: Bruno Müller
Hvis én person på en båd bærer redningsvest, er der stor 
sandsynlighed for, at alle andre ombord også gør det. Det 
viser en ny undersøgelse fra Sejlsikkert, som Søsportens 
Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag. En ny indsats hand-
ler derfor om at få skipperne til at gå forrest og tage et 
større ansvar for, at der bruges veste på deres både. Det vil 
være med til at redde liv, lyder det fra SejlSikkert.

KROGBAKKEN               

Allan Juel Hansen:  Åhh…. Hvor er den fin! 
Så kommer gamle minder frem, dem som 
har fisket ål med kroge! 
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Ved Helnæs på Fyn var to fritidsfiskere ude og bjærge! Den ene bar ikke 
redningsvest!

Fritidsfisker omkom i drukneulykke

Igen en meget ulykkelig afslutning på at sejle ud og ikke bære redningsvest! Der ville være stor sandsynlighed for at fad-
deren havde klaret det, og det viser at vesten kunne havde reddet hans liv.

Tekst og foto:Bruno Müller                                                                                                                                           
                                                       
Tragisk drukneulykke i starten af juli med en 74 årig fritidsfi-
sker der var ved at røgte garn sammen med sin søn.
Båden fik en sø ind og kæntrede med de to fritidsfiskere der 
faldt i havet,- og hvor det kun var sønnen der bar rednings-
vest. Det medførte for hans far, at han det vanskeligt med 
at holde sig i overfladen, - og sønnen fik hjælp fra en båd 
der kom til undsætning.  Hans fars liv stod ikke til at redde, 
selv om han hurtigt med helikopter blev bragt til Odense 
Universitetshospital og sønnen blev bragt i land af båden 
der kom til undsætning.
Ulykkeligt

Tekst og foto:Bruno Müller                                                                                                                                           
                                                       
Nye og tidligere besøgene fandt vej til et besøg på vores 
havn, hvor der i år ikke var tvivl om at vejret var årsagen.
Eller kommer de bare fordi vi har en fantastik udsigt om-
kring og ud fra havnen til Hirsholmene og småøerne.
Her er fred og ro, og mange gæstesejlere bliver her i flere 
dage og slapper af og ligeledes får en snak med vore lokale 
sejlere.

Det er populært vi kan tilbyde gode faciliteter med store 
baderum, gode vaskefaciliteter og et dejligt stort klubloka-
le, som gæstesejlerne er velkomne til at bruge,- og samti-
dig er der restaurant og ikke langt til Fakta.
Havnemesteren oplyser at der fra 1. maj og til midt i 
august har været 667 gæstesejlere der har lagt deres 
besøg . 

Rønnerhavnen bød mange 
gæstesejlere velkommen i år!
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Danmarks bedste tilbud på  
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 27.995 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 39.990 

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 39.990  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  

Husk ! 
Standerstrygningen i år lørdag 

den 3. november kl.10.00
- med kaffe og rundstykker 

i klubhuset

En løbsk vandscooter ved Læsø den 22. juli og uden fører gav mistanke 

om en kæntringsulykke. Heldigvis kunne redningsbåden fra Østerby 

konstatere at der hang et tov der formentlig havde været brugt til 

fortøjning,- og ligeledes at den havde revet sig løs og ”stukket” til søs.

Redningsbåden fik stoppet den ”Tur” og bragt den i land.

Usædvanlig stor udrykning
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Sø- og Sejlsportsudstyr 

Alt til sejlerne og fritidsfiskerne 
Rabat på alt grej til Rønnerhavnens medlemmer 

Professionel vejledning – 38 års erfaring 

 

 

Smækbukser med 100kg. Opdrift 

Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk – og bestil 

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner
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Rønnerhavnen er dejligst i Frederikshavn når der er mar-
keder, og det store marked i august var også i år tilbage i 
vante rammer med planlægningen og forberedelser.
Ved dette marked var det vanskeligt at gi´ vejret skylden 
for mindre besøgende.
Et af stederne var der ”Fuld hus”  og det var ved udskænk-
ningen, hvor det var svært at opdrive en ledig plads og 
medens TRÆKFUGLENE igen i år underholdt.
Det var ikke indtægten fra de 67 kræmmere der påvirker 
regnskabet når det gøres op, da man i år betalte ”Dob-
belt op”, så i forhold til tidligere var den indtægt ca. den 
samme!

Man kan hive sig selv i kraven og spørge! ”Hvorfor kom 
der ikke nær så mange som tidligere?” 
Et gæt kunne være: At der p.t. stadig var ferie, og at det af-
holdes sidst på Markeds- sæsonen, hvor der igennem hele 
sommeren er marked alverdens

Steder i kommunen og omegn.
Samme dag i Plantagen og allerede om eftermiddagen bød 
”Danmark Dejligst” velkommen til musik, kolde fadøl og 
hygge ved årets store havefest. 

Der skal stadig bakkes op!
Os der besøger de to markeder om året på Rønnerhavnen, 
skal selvfølgelig stadig bakke de mennesker op der arran-
gerer! Hvis vi tænker baglæns, har det været minimalt hvor 
vejret og andet har drillet.
Legpladsudvalgets kræmmermarkeder er uundværlige 
med hensyn til økonomien ved
Rønnerhavnens Naturlegeplads der blev indviet i oktober 
2007,. Man arbejder i Legepladsudvalget fortsat videre 
med at skaffe økonomi til vedligeholdelse og fornyelser.

Redaktionen ønsker god vind!

Besøget var ikke det samme som tidligere
I forhold til tidligere var kræmmere og besøgende reduceret ved 
Legepladsudvalgets kræmmermarked!



Strandbeskyttelseslinjen under lup!

Foto: Bruno Müller

Frederikshavn kommune søger sam-
men med flere andre kommuner
Naturbeskyttelsesloven Sagsfremstil-
ling I forbindelse med den seneste 
ændring af naturbeskyttelsesloven er 
der givet mulighed for, at kommuner-
ne inden 1. juni 2018 kan søge Kystdi-
rektoratet om at få strandbeskyttel-
seslinjen ophævet på bynære arealer 
på eller omkring havnene. Sigtet med 
ophævelsen er at skabe mulighed for 
at knytte by og havn tættere sam-
men ved at anvende havnearealer og 
arealer mellem by og havn til f.eks. 
faciliteter til overnatning eller andre 
turismeformål. I Kystdirektoratets vur-
dering af ansøgningen lægges vægt på 
bl.a. de landskabelige forhold, natu-
rinteresser, eksisterende planforhold 
samt afstanden imellem by og havn.

Kan forøge havnens udvikling
I Frederikshavn Kommune er en ræk-
ke af lystbådehavnene og arealerne 

omkring dem berørt af strandbeskyt-
telseslinjen. Den nye mulighed for 
at ophæve strandbeskyttelseslinjen 
kan have stor værdi for havnenes og 
dermed også byernes udviklingsmulig-
heder samt for udnyttelse af turisme-
potentialet i kommunen. Intentioner-
ne om de øgede muligheder omkring 
havnene stemmer godt overens med 
kommunens overvejelser om at udvik-
le og skabe øget liv i lystbådehavnene. 
Disse overvejelser er formuleret som 
anbefalinger i projektet “Ej BLÅT til 
pynt”, som kommunen præsenterede 
i 2017. 

Giver flere aktiviteter
Anbefalingerne peger netop på at 
kunne igangsætte flere aktiviteter og 
etablere mindre anlæg i tilknytning til 
havnene. 
Desuden indgår de tre bynære 
strandparker, som er udpeget i kom-
muneplanen, i vurderingen af, hvor 
strandbeskyttelseslinjen skal søges 
ophævet. Det drejer sig om strandpar-

ken ved Sønderstrand i Skagen, ved 
Palmestranden i Frederikshavn samt 
ved Sæby Nordstrand. På baggrund 
heraf foreslås det, at Frederikshavn 
Kommune søger om at ophæve 
strandbeskyttelseslinjen på berørte 
havnearealer og tilstødende arealer 
ved følgende havne: Skagen Havn • 
Ålbæk Havn • Strandby Havn Plan- og 
Miljøudvalget Rønnerhavnen • Sæby 
Havn • Voerså Havn.
Afgrænsningen af områderne fremgår 
af bilag. I den konkrete afgrænsning er 
der bl.a. lagt vægt på at skabe en na-
turlig og funktionel afgrænsning samt 
på de landskabelige og naturmæssige 
forhold i området. Indstilling Kommu-
naldirektøren indstiller, at Plan- og 
Miljøudvalget godkender, at Frede-
rikshavn Kommune søger Kystdirekto-
ratet om at ophæve strandbeskyttel-
seslinjen på de arealer, der fremgår af 
bilagene. 
Sagen sendes videre til Plan & Miljø-
udvalget i Frederikshavn kommune.

Et gode for havnen hvis den kan ændres og Teknisk Udvalg anbefaler



Frederikshavn Træskibslaug i Skærgården 
Turen til Træskibsfestivalen i Skärhamn 2018  var Tirsdag den 3. juli kl. 
0600 hvor de afgik vi med fire skibe fra Rønnerhavnen …  med kurs mod 
Rörö … ovre i skærgården.
Af Birger Bredkjær Pedersen, formand 

Det var rigtigt magsvejr … konesejlads 
… Bjarne og Aage havde deres koner 
med … jeg tror de nød turen … der var 
ikke en krumning på Kattegat. Kl. 1400 
var alle vel fortøjet og så stod den på 
hygge og afslapning … efter den store 
sørejse over ”oceanet”.
Næste morgen stod ”Indiana” med 
Henning Sander og undertegnede ud 
af havnen … med kurs mod St. Dyröen 
… nord for Marstrand … igen i flot vejr 

indenskærs … vi tog en bondenat på 
øen … Henning gav en gourmet diner 
… med alt godt tilbehør … rødvin etc. 
etc.
Tidligt næste morgen … var det Klä-
desholmen der stod for tur … vi var 
heldige … da vi ankom var der en del 
skibe på vej ud af havnen … så fik vi en 
god plads imellem Y-bommene.
Ankom til Skärhamn
Så var næste stop Skärhamn … igen 
højt flot solskinsvejr … en flot tur 
inden om Hjärtöen … igennem det 

berømte Jomfruhul … og ankom til 
Skärhamn … hvor glasfiberbådene 
var på vej ud af havnen … for at gøre 
plads til alle træbådene, som var for 
indgående.
I år var det rekord  … man måtte stop-
pe for tilmeldingen ved 99 skibe … det 
var max. der var plads til … der kom i 
alt 96 træskibe … det ene flottere end 
det andet … alle bådklasser var repræ-
senteret … flot syn 

               Fortsættes næste side                                                                                                                                   



Så er festivalen i gang… der var one-
way street for de besøgende … køen 
var lang …så man gik kun en vej rundt 
havnen …Dagen igennem var der 
masser af gæster som kom forbi … fik 
en snak med folk om dit eller dat … 

fin lille båt … er hun bygget i Danmark 
eller hvor … og hvor kommer I fra osv. 
osv.Om aftenen var der pil selv rejer 
og vin på bryggen ved Hamnekontoret 
… jo flere rejer der blev pillet … eller 
skyllet ned med kold hvidvin …gik 
snakken mere end lystigt. Henning og 
jeg gik tidligt hjem.

Og så en gang snak!
Lørdagen gik med snak og småsysle-
rier … Henning og jeg arbejdede lidt 
med mit ror … det fik en par rustfri 
spændeskiver … for at modvirke lidt 
slup … så nu funker det igen.

Igen om aftenen var Västkustens 
Träbåtsförening  vært ved en middag 
… ude i sejlklubbens klubhus … den 
stod den på fiske/hummersuppe … 
igen godt med ”drykkelser” tappet af 
3 liters dunke … som ethvert hjem … 
vist nu om dage er udstyret med.
Søndag eftermiddag sluttede festiva-
len … kl. ca. 1700 sejlede mange af 
skibene hjemover til deres hjemhavne 
… når et træskib lod sine fortøjninger 
gå … lå der straks et glasfiberskib … 
som gerne ville overtage pladsen … 
fint nok med det … det hele skaber et 
godt havnemiljø og liv i havnen. Hen-

ning sejlede til  Almøsund/Myggenæs 
… han skulle have familien ombord … 
som havde taget færgen over. 

Næste morgen sejlede jeg til Åstol … 
nord for Marstrand … igen flot vejr … 

men aftenen bød på et skybrud med 
hele svineriet … regn i tove … lyn og 
torden … dog kun et par timer … så 
var det igen sommer.

Så kom Bjarne og Aage igen på banen 
… de lå stadig på Rörö …. var vist 

groet fast der … dog havde Aage lige 
været et smut hjemme med fruen i 
Rønnerhavnen … arbejdet kaldte …
Næste morgen var det så igen Rörö 
kursen blev sat imod … igennem 
eldoradoet i Marstrand … ud af den 
sprængte kanal … så var det bare syd-
over i svag vind og varmt ad h. til …

Anløb Rörö.
 Ankom til Rörö sidst på formiddagen 
… der var lige en plads til mig … ved 
siden af Aage … Bjarne stod på kajen  
… perfekte trossefolk til at modtage … 
den enlige sømand …Dagen gik med at 
gøre skibet søklar til hjemturen … som 
var planlagt til næste morgen med 
afgang kl. 0600 … kurs Rønnerhavnen.
 
Aftenen blev brugt på molen med 
grillen og noget koldt væske … Aage 
var særdeles kreativ … alle morede sig 
over hans opfindsomhed … men hvad 
… det holder vi hjemme for os selv.
Turen over var igen i ”konevejr” ikke 
en krusning … men en god strøm hjalp 
os godt på vej … de 39 sømil blev 
sejlet på 6, 5 time … sejlede blev taget 
ned uden for vor hjemhavn kl. 1230 … 
fin sejlads.

En tur der huskes
Igen en uforglemmelig tur til skær-
gården … det burde mange flere gøre 
… derovre har de perfekt sejlvand 
mellem de mange øer … og man mø-
der altid nogle folk hjemmefra …  og 
bytter lidt løgn og en god historie.

Fortsat fra side 19
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

 

 

 

Uni-Safe workshops perform service and repairs on: 
Liferafts, Lifejackets, Immersion- & Worksuits 

Custom builds, service and repairs on:  
RIB’s & Inflatable boats 

Workshops certified by: Authorities, Notified bodies and manufacturers 

Sales and RFQ’s, phone: +45 3258 1615 or Email: info@unisafe.dk 
Service booking, phone: +45 9843 1353 or Email: service@unisafe.dk 

Certified sales- & service partner for commercial liferafts 

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625
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Bådpolering og bundmaling 
Vedligeholdelsesvask 

og polering af fribord og overbygning,  
rengøring, slibning og pleje af teakdæk, 

klargøring til salg. 
   Ring  for uforpligtende tilbud: 

ShipShine 
Tlf. 29 86 91 89 

 

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015

Dantrace Kosttilskud - Mineraler 
Zink bidrager til at vedligeholde normale knogler, negle, hår og hud samt et normalt 

testosteron-niveau i blodet. Brug Dantrace kosttilskud, der indeholder letopløseligt zink med en 
anderledes optagelse. Dantrace kosttilskud er patenteret. 

Pakning til ca. 3 mdrs. forbrug: 125 kr. inkl. porto.                                      
Læs og køb på www.dantrace.dk
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Autoriseret indblæser

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn
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Det er den svenske Hav- og Vatten-
myndighed, der nu indfører forbundet 
mod fiskeriet efter ål i de kystnære 
svenske områder mellem den 1. 
november og 31. januar. Forbuddet 
forventes at reducerer det svenske 
ålefiskeri med yderligere 22 procent.
Beslutningen fra HAV er taget efter en 
høringsrunde blandt intersenter, som 
fiskeriorganisationerne samt offentlige 
institutioner og andre interessegrup-
per med tilknytning til fiskeriet, skriver 
Ingemar Berglund som leder af afde-
lingen for fiskeriforvaltning på havet i 
Sverige, i en pressemeddelelse.
Beslutningen om lukning for ålefiske-
riet i de tre vintermåneder, skal ses 
i forhold til at EU´s fiskeriministre i 

2018 har besluttet nye regler til be-
skyttelsen af den truede ålebestand. 
Det er derfor op til HAV, at implemen-
terer EU forordningen på åleområdet. 
Små ål fritages
Små ål under 12 centimeter og fritids-
fiskeriet samt ålefiskeriet i Middelha-
vet fritages for reglerne. Regler der 
ellers totalt forbyder fiskeri efter ål i 
havet i de tre vintermåneder, novem-
ber, december og januar. Områderne 
omfatter alle EU-farvande i det nord-
østlige Atlanterhav, herunder Østersø-
en, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.
Ingemar Berglund begrunder valget af 
de tre vintermåneder som ålefri med, 
at man har taget højde for virkningen 
på svensk fiskeri, set i forhold til den 

forventede effekt forbuddet har på 
hele ålebestanden. Man forventer 
ligeledes, at forbuddet vil reducerer 
det svenske ålefiskeri med 22 procent, 
svarende til omkring 35 tons ål i alt. 
Den europæiske ål er én og samme 
bestand, der er klassificeret som en 
truet art. Helt tilbage i 2007 beslutte-
de EU en forordning der fremadrettet 
skulle styrke og beskytte den europæ-
iske ålebestand. Målet var at mindst 
40 procent af den mængde blankål 
der blev produceret, skulle have 
chancen for at udvandre og dermed 
overleve. For at nå det ambitiøse mål, 
blev det besluttet, at hvert EU land 
skulle have en egen national ålefor-
valtningsplan for ålen. 

Sverige forbyder ålefiskeri fra november 
til januar

Tyske lyst-
fiskere fik 
straks-bøde 
på 15.000 
kroner

Det idylliske lystfiskerparadis Dyvig 
på Nordals, er et yndet sted for tyske 
lystfiskere og forleden  heller ingen 
undtagelse for 3 tyskere!
 
Vores tyske lystfiskere helt glemt de 
nye regler for hvor mange torsk man 
må vriste ud af områdets fiskevand. 
De nye regler fra 2017 giver ret til at 
fange og ilandbringe 5 torsk pr. mand, 
men fiskefeberen havde grebet de 
tre, så i stedet for de tilladte 15 torsk 
for tre mand, havde de fanget 41 
torsk. Så den nette sum af næsten 366 
kroner pr. torsk, måtte lommeulden 

vendes flere gange og det helt uden 
torsken kom med hjem til Tyskland. 
Det skriver Sønderborg Nyt efter at 
have talt med det danske politi, der 
havde æren af, at fange de tre forma-
stelige fra Tyskland, der hver måtte 
indkassere en bøde på 5.000 kroner.
Lystfiskere har fra starten af 2017 fået 
et loft på hvor mange torsk man må 
hjemtage. Der er max. 5 stk. torsk 
pr. mand, dog kun 3 stk. i februar og 
marts, hvis man fisker i vestlige Øster-
sø. Reglerne gælder også når man er 
ude med en turbåd.  
Kilde: Sønderborg Nyt & FiskerForum

Persondatalov: Vil du fortsat høre nyt fra os? 
Hvis du fortsat vil have information om tilskud til friluftsliv, 
nye muligheder og inspiration til friluftsoplevelser skal du 
tilmelde dig vores nyhedsbrev igen.
Du giver samtidig samtykke til, at vi må opbevare din 
e-mailadresse og sende dig e-mailnyhedsbreve som hidtil. 
Vi bruger naturligvis ikke oplysningerne til andet. 
Tilmeld dig dette nyhedsbrev på ny ved at åbne: 
www.friluftsraadet.dk

Vi har netop åbnet en ny og frisk version af 
friluftsraadet.dk 

Siden er netop åbnet og har stadig lidt skønhedsfejl- og 
mangler, men vi arbejder på højtryk for at få alt indhold på 
plads. Hav lidt tålmodighed eller kontakt os, hvis du savner 
noget eller har kommentarer.  
Smugkig på Friluftsrådets nye hjemmeside: 
www.friluftsraadet.dk

Undskyld at vi 
roder!

Nyt fra 
Friluftsrådet
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Forhandler

Vi har gjort det nemmere at køre i en Polo.

Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 173.997 

plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet gælder for et begrænset antal biler. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift 

(driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 km/l. CO2 udslip 94 g/km.  A+   Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Polo klar til at bringe dig ud og hjem, lige når det passer dig. Den forkæler dig med innovativ 1,0 TSI BlueMotion motor på 95 hk, 5 døre, 

metallak og omfattende udstyr med lækre detaljer. Og så sparer den dig for bekymringer om uforudsete bil-udgifter. 

Vi glæder os til at give dig en prøvetur og fortælle mere om Privatleasing. På gensyn.

Polo Privatleasing. 
Udbetaling kr. 5.000,-/md. ydelse pr. md. kr. 2.299,-.

Privatleasing via Nordania Finans. 
Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet 
pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo 
BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 
173.997 plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet 
gælder for et begrænset antal biler. 
Positiv kreditgodkendelse kræves. 
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og 
grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 
km/l. CO2 udslip 94 g/km. A+ Bilen er 
vist med ekstraudstyr.

UGGERHØJ FREdERiksHavn: søndergade 244-250
Tlf. 98 42 14 88 · www.uggerhøj.dk 

Man–fre 8.00–17.30 · Lør 10–13 · søn 12–16 Michael HenriksenMartin Christensen
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Trollingfiskernes klubkamp i august 
–aflyst!

Der var både og fiskegrej for millioner, da de to jyske klubber tørnede sammen for at vise 
hvem der skulle have Herredømmet og Håneretten det næste år.

Tekst & Foto: Bruno Müller
 
Lørdag den 11.august om morgenen 
var der et skue på Rønnerhavnen som 
mange fiskere holder af. Der var hav-
blik og ”Dysten” mellem de to klubber 
var ved at starte.
Trollingfiskerne var varmet op og klar 
til at komme på havet, der så indby-
dende ud.
De mange både var igen kommet og 
var klar til et brag af et stævne, hvor 
der skulle afvikles klubkamp mellem 
Nordjysk og,- Jysk Småbådsfiskerklub. 
Trods alt -Hygge og samvær                                                                

Denne dag kalder medlemmerne i 
begge klubber det for en ”Alvorens 
dag”. Her tænker de begge på at få 
håneretten et helt år.    
Men en ting er grundlæg-
gende at to aktive klubber!                                                                                
De samarbejder om deres fælles 
interesse og ligeledes at det samtidig 
er hygge og samværet. 
Aflyst
De 37 både der var mødt op,- fik kort 
før starten en kedelig besked! 
Efter man dagen før om fredagen 
havde døjet med en hvis ” Johanne” 
der nogle steder havde bragt orkanlig-

nende vejr med sig,- var der nyt uvejr 
på vej op ad østkysten.
Stævnet blev aflyst af ledelsen.                                           
Det var en ærgerlig, men fornuftig 
afgørelse af hensyn til at de små både 
går langt ud for at fiske. 

Kampgejsten lage sig ikkePræmierne blev pakket ned                        

Så kom bådene på land igen
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Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

Totalløsninger til alle rum i 
Deres bolig. Lad os kigge forbi i 
vores veludstyrede gardinbus

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Hos SHIPSHINE får du
-servicering af din båd på højt fagligt niveau og god service
Hos SHIPSHINE er med vores mangeårige erfaring og viden inden for servicering af lystbåde, er 
du sikret en professionel og grundig servicering med fokus på kvalitet og effektivitet.                                                    
Vi lægger stor vægt på at yde vores kunder den bedste service, hvorfor vi også altid er omstil-
lingsparate til enhver opgave og overholder alle aftaler om den bedste pris og leveringstid.
Ikke mindst er det vigtig at båden fremstår på bedste måde ved et salg.
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 29 86 91 89, hvis du har brug for servicering af 
din lystbåd eller blot har spørgsmål til en konkret opgave.
Som udgangspunkt, er det bådpolering vi laver ved overbygning, cockpit og fribord.
Hvis båden skal sælges og skal shines op, gåes den efter med hensyn til rengøring, plus diverse 
og ligeledes hvis bunden skal ordnes og bundmales. Slibning af teakdæk og pleje udføres næn-
somt.      
Kort sagt - alt til klargøring ved salg udføres.! Har du ikke mulighed, eller hvis du ikke orker det, 
eller ikke kan finde overskud til det,- er vi klar med et tilbud på vedligeholdelsesvask gennem 
hele sæsonen. 
Arbejdet udføres af bådebygger – Det er din sikkerhed!
Ring for uforpligtende tilbud: Tlf. 29 86 91 89

Støt vore annoncører
- de støtter os
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

TLF. 40 51 48 35   MAIL: ELLING-TAGMALING@PC.DK

K L O A K S E R V I C E 

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22
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BEAS Automater
Bestyrelsen kigger på muligheden for BEAS EL-stander på 
vinterpladserne. Pris 150-200.000,- kr.

Mastehuset og Volden
Muligvis bliver volden ved Mastehuset fjernet, og der kan 
arbejdes med anden ”Lægning” af masterne.

Vejene ved 
Vinterpladserne
Ultimo 2018 bliver det undersøgt hvad prisen vil være for 
nyt grus ved Vinterpladserne

Havnekontorets åbningstider
-kan ses på side 4

Lysstyrken på broerne
Hvis der evt. skal mere lys på broerne, undersøges det 
først om tilladte lysstyrker.

              

Dæk på trucken
Nye dæk på styrehjulene monteres. Pris ca. 22.000,- kr.

Nyt brændstof på havnen
Havnen har nu Shell GTL-FUEL i tanken og dermed er vi 
blevet lidt ”Grønnere”.

Vores havn! 
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De nye bagagevogne
Hjulene på de nye bagagevogne viser sig at være for små.
De bliver udskiftet. Pris 250,- kr. pr. vogn.

Bådtelte 
Bådtelte der står hele året på pladserne betragtes som 
”Bygninger” og dermed ikke tilladt.

Strandbeskyttelse 
Kommunen har efter anmodning fra Rønnerhavnen ansøgt 
kystinspektoratet, - i henhold til vore fremsendte ønsker.
47 kommuner har søgt om at få ophævet strandbeskyttel-
se. Ikke mindre end 166 steder rundt om i hele Danmark 
har kommuner ansøgt Kystdirektoratet om at få ophævet 
strandbeskyttelse.

Havmiljøvogterkampagnen
Udvider indsatsen i lystbådehavne i 
hele landet
Fra april 2018 kan alle havmiljøvogtere hente ruller med 
havfaldsposer og havfaldssække i 250 lystbådehavne. 
 Gennem et samarbejde med Foreningen af Lystbådehav-
ne I Danmark (FLID) forøger havmiljøvogterkampagnen 
antallet af uddelingssteder for havfaldsposer markant fra 
50 steder til mere end 300 uddelingssteder.

19.000 frivillige har meldt sig som havmiljøvogtere og de 
kan fra april 2018 gratis hente poser og affaldssække i 
FLIDs 250 medlemshavne mod fremvisning af Havmiljøvog-
terkortet.

Coast 2 Coast i juni
Kommunen har efter anmodning fra Rønnerhavnen ansøgt 
kystinspektoratet, - i henhold til vore fremsendte ønsker.
47 kommuner har søgt om at få ophævet strandbeskyttel-
se. Ikke mindre end 166 steder rundt om i hele Danmark 
har kommuner ansøgt Kystdirektoratet om at få ophævet 
strandbeskyttelse.

Legeplads får tilskud
Haldbjerg-Vangen Grundejerforening udvider sin legeplads 
med et madpakkehus og muldtoilet. Foreningen betaler 
selv 50.000 kroner. Distriktsudvalget bidrager med 117.700 
kroner.

Strandby Havn får tilskud
Der skal laves et overdækket område med teltdug, sce-
ne og borde og bænke til gavn for foreninger og turister. 
Projektet koster 473.500 kroner. LAG Nord bidrager med 
200.000 kroner, mens Distriktsudvalget giver 100.000 kro-
ner. Strandby Fællesvirke betaler selv 48.500 kroner.

Festival på Stranden
Sidst i juli var der Beach Festival v. Palmestranden

Malerarbejde
Så er havnekontoret malet                                       

Vores havn! 
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BYG DIN DRØMMEBÅD ONLINE OG 
MODTAG ET TILBUD FRA OS
Drømmer du om det perfekte mix af sjov, power og design? 
Sæt kursen mod Quicksilver og oplev vores handy online værktøj. 
Tilføj unikke ønsker til drømmebåden online og få et tilbud fra os

DRØMME 
KAN BLIVE TIL VIRKELIGHED

Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93 
www.m-center.dk




