
 

 

RØNNERPOSTEN 
    30. årgang - Nr. 3 – Juni 2016 - Rønnerhavnen Frederikshavn 

Læs i dette nummer blandt andet om: 

Kommunens visioner om havnen – Blå Flag ophører i kommunen                                        

Sådan får du Rønnerposten – Hvordan har vores havn det ? 

 

Rønnerhavnen - et center for fritid! 
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Formandens Leder   
Foråret er godt i gang, vi mangler dog dagene med sol og varme, men de skal nok komme. Aktivitetsniveauet på havnen er 

højt, både gøres klar, personalet har travlt med at søsætte både og gøre klar til sæsonen. 
Ryd op efter dig på vinterpladsen, -og når forårsklargøringen er færdig, brug miljøcontaineren og affaldspladsen. 
Vi har i april haft foreningsmøde på havnen, desværre dukkede der ikke så mange repræsentanter op, men det blev til en 

god debat omkring ønsker de fremmødte har til havnen, Der var inviteret repræsentanter fra Sindallund 

Grundejerforening, med henblik på igen i år at holde en fælles Sankt Hans aften på Palmestranden. Der var enighed om at 

vi igen skal holde arrangementet i samme stil som sidste år, så nu er arbejdet gået i gang med at finde båltaler og få 

uddelegeret det praktiske arbejde til de foreninger der deltager. 

 

Frederikshavn Kommune har nedsat en projektgruppe som skal arbejde med ”Udvikling af kommunens lystbådehavne”, 

projektgruppen var d. 5/4-16 på turne i alle kommunens havne, og Johannes og jeg deltog, da de besøgte Rønnerhavnen. 

Formålet med besøget var, ud over en rundtur på havnen, at høre om vores fremtidsplaner og ligeledes høre hvilke 

forventninger vi evt. kunne have til fremtidigt samarbejde. 

 

Der er ingen tvivl om at Rønnerhavnen ligger rigtig godt placeret, vi har Palmestranden mod syd, et dejligt naturområde 

mod nord, skov mod vest, og ikke mindst en fantastisk udsigt mod øst, legeplads som gør havnen attraktiv for 

børnefamilier. De ting gør at Rønnerhavnen ikke kun er lystbådehavn, men også et fristed for mange mennesker. Så vi vil 

passe godt på vores havn.  

Henrik M. Christensen 

 

Redaktøren   
Så er juni-udgaven af Rønnerposten på gaden!

Jeg har i denne udgave, der er nummer to af, - lad os kaldet det for den NY Rønnerpost, endnu engang forsøgt at ramme 

nerven af det som rør på sig på og omkring Rønnerhavnen for tiden. 

I denne udgave er der lagt vægt på hvordan vores havn har det nu og fremtiden! Både bladets egne kommentarer og 

kommunens udspil, der drejer sig om fremtidsvisioner og udvikling af havnen. 

Disse visioner skulle komme inden årets udgang,- men  af politiske og forvaltningsmæssige årsager, er der endnu ikke er 

frigivet noget endeligt, da der foregår arbejde i arbejdsgruppen og Teknisk Udvalg! 

Det har været en fornøjelse at komme i gang med det første og andet blad,- som du nu sidder med! 

Det som har gjort det nemt er,- godt samarbejde med alle  der har indsendt og bidraget med stof til bladet. 

Jeg skal ikke undlade at nævne den store imødekommenhed der har været hos vore annoncører!  

Til det vil jeg sige at,-en ny redaktørs opgave må jo være netop at løfte økonomi op og  ind i de rammer som medlemmerne 

og bestyrelsen forventer! 

Omfanget af annoncetegningen har allerede i første udgave været tilfredsstillende, - i det at det har medført at bladet 

produceres udgiftsneutralt for foreningen! 

Med hensyn til ambitionerne, så er de klar til den videre udvikling af bladet! Indledningsvis var tanken at det skulle være 

på 12 sider i A 4 format og i sort/hvid. 

Det holdt ikke længe, -og som du kan se er sideantallet mere end fordoblet, - og samtidig er der nu farvelægning i bladet. 

Det glæder jeg mig til på læsernes og ligeledes annoncørernes vegne. 

Vel! Det er måske lidt ubeskedent at beskrive det sådan, men, og jeg vil tillade mig at opfordre medlemmerne til at deltage 

med at ytre sig om bladets ”udviklingsmuligheder”! 

Ikke alene det, - men også at vi støtter vore annoncører, der er med til at vi holder ”skruen i vandet” med hensyn til en god 

økonomi i Rønnerposten. 

God læselyst! 
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Bestyrelsen 
Formand og Sekretær 
Henrik M. Christensen 
Fredensgade 9 9870 Sindal 
Tlf.: 2947 0485 
henrik@fredensgade.dk 

Næstform. og Husudvalget & 
Legepladsudvalget 
Per Bech Christensen 
Lærkevej 41D 9900 Frh. 
Tlf.: 4046 9553 
 fh-pnkopll@mil.dk  

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

Legepladsudvalget 
Kim Hoppe 
Suensonsvej 18 3 th.  9900 Frh. 
Tlf.: 4040 4654 
 khoppe@mail123.dk 

Kontakt til Fritidsfiskerne 
Henrik Nielsen 
Esben Snaresvej 5 9900 Frh.  
Tlf.: 9843 1454 
HMN@kabelmail.dk 
 
Husudvalg 
Bjarne Christensen 
Ribegade 35  9900 Frh. 
Tlf.: 9842 8306 
bcnr1@webspeed.dk                     
 
Kontakt til Fritidsfiskerne & 
Husudvalget 
Lars R. Johansen 
Tennisvej 29  9900   Frh. 
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246 
Mail:tennisvej@nordfiber.dk 

_______________________________ 

Havnekontoret åbent: 
Hverdage: 8 -12.00 & 14-17.00 
Lørdage: 10–12.00 
Hverdag i dec. & feb.                               
8-12.00 & 13-16.00 
Lørdage 15.dec. - 15.marts Lukket 
Herudover aftales med havnens 
daglige leder 
____________________________________ 

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  9900 FRH     
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                             
Tlf: 9843 1088    Fax: 9843 1086     
Web: www.roennerhavnen.dk 

 

Indhold i bladet 
1. Forside 
3. Formandens leder &  redaktøren 
4. Indhold i bladet–Bestyrelsen-Deadline-Havnekontoret-Redaktionen 
5. Sankt Hans arrangement 2016 
7. Træskibene  
9. Flydebroernes sidste rejse på land! Fiskerikontrollens droner. 
11. Rønnerhavnens første Havnefoged – Kræmmermarked i August. 
13. Rundt om Havnen 
14. Hvordan har vores havn det – del 1 
15. Hvordan har vores havn det -  del 2 
16.  Udvidelse af Frederikshavn Havn 
17.  Nyt fra Rønnerhavnens Bådelaug 
19. Blå flag forsvinder  
21. SET & SKET 
23. Standerhejsning 2016  
25. Proces om udvikling i havnen – Frihavnsordningen vedtaget. 
26. INFO om Kollektiv Dødsulykkesforsikring 
27.  Affald i havet truer.  Hvad hedder Fjæsingen i udlandet? 
28.  VHF kursus- Lokalt. 

 

RØNNERPOSTEN  
Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune.     

 Stof til bladet sendes med tekst elektronisk og billeder & lign. i pdf.  
Bladet kan afhentes i klubhuset efter udgivelsesdatoerne.                              
Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Stof der modtages, er generelt ikke som 
udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstilling.                                                
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!                                                                                                                                                                                                                                                                
Redaktion Tlf.23 45 81 87 -  bruno@knudensvej82.dk                                               
Tryk: Østvendsyssel Folkeblad 

 

UDGIVELSESDATOER & Deadline 
Nr. 1. feb  • indleveringsfrist til redaktionen 15. jan.     
 Udkommer i dagene: d. 12.2    
 Nr. 2. apr • indleveringsfrist til redaktionen 15. mar.       
Udkommer i dagene: d. 12.4 - 13.4 
Nr. 3. juni • indleveringsfrist til redaktionen 15. maj             
 Udkommer i dagene: d. 14.6 - 16.6 
Nr. 4. sep  • indleveringsfrist til redaktionen 15. aug.             
 Udkommer i dagene: d. 13.9  - 14.9 
Nr. 5. nov  • indleveringsfrist til redaktionen 15. okt.                         
Udkommer i dagene: d.15.11 -16.11  
__________________________________________________________________________ 
 
     

mailto:frostrup@webspeed.dk
mailto:khoppe@mail123.dk
mailto:HMN@kabelmail.dk
mailto:ronnerhavn@mail.tele.dk
http://www.roennerhavnen.dk/
mailto:bruno@knudensvej82.dk
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SANKT HANS BÅL    PALMESTRANDEN 

Bålet tændes kl. 19.30 

Båltale ved byrådsmedlem Anders Brandt Sørensen 

Øl og vand kan købes 

 

 

 

 

  

 

 

Arrangør: Rønnerhavnen/Sindallund Grundejerforening 

 

 

 

                                                                                                                Fra fritidsfiskernes arrangement i 2005 
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”Frederikshavn Træskibslaug” 

”Miljøet i Rønnerhavnen”  

Tekst og Foto: Birger Pedersen                            

Miljø kan være mange ting … det kan både være godt eller måske skidt … lidt an på hvad slags miljø man taler om, men i 

Rønnerhavnen er det havnens brugere der sætter miljøet. 

Alle som har deres gang på havnen ved at miljøet er godt … omgivelserne er perfekte, alle kan føle sig godt tilpas. 

Vi skal værne om det gode miljø … og byde vore besøgende gæster en venlig og hyggelig havn, det være sig dem som 

kommer fra søsiden, samt dem som kommer fra landsiden. 

Min gang på havnen, som i sejlperioden er næsten daglig, byder på mange gode oplevelser, men desværre også lidt, som 

opfordrer til eftertanke, så lad mig komme med et lille hip, til alle. 

For miljøets skyld … hold broerne rene og ryddelige … det ser pænt ud, når der er orden på broen, og der ikke ligger 

ledninger til landstrøm, sammen med fortøjninger … hulter til bulter … på tværs af broen, således at folk kan snuble og 

komme galt af sted. Orden skal holdes … ikke laves … og det er os brugere, der skal holde orden. 

Opfordring 

Så en opfordring til ledelsen … find en løsning på oprydning af gamle forladte bådvogne og skibe … master og andet grej, 

som har været henlagt her og der … få det samlet og find en løsning, sammen med ejeren af det henlagte, hvis dette er 

muligt … eller få det destrueret. 

Et andet lille hip … her i skrivende stund, hvor kølhalingen er på sit højeste … hold orden i miljøcontaineren og ikke bare 

smide affaldet fra kølhalingen ind i containeren … find en anden løsning på bortskaffelse, dersom den er overfyldt … jeg 

kan anbefale vor lokale forbrænding på Niels Juels Vej … de har alle faciliteterne til modtagelse.  

Man skal jo huske på, alle de slatter af maling og olie, hurtigt kan futte af, dersom en god olievædet klud selvantænder … så 

har vi balladen med miljøet, det vil være guf for pressen, med en masse giftig røg, måske drivende ned over Palmestranden 

en varm sommerdag. Så pas på. 

 

                                                                                              Kønt ser det ikke ud!                

Jeg har hørt en lille fugl synge om, at miljø containeren, omsider vil blive flyttet til den nye Miljøplads … det er jo også der 

den hører til … man laver vel en sådan plads for at alt affald fra havnen og skibene er samlet på et sted … således at det er 

nemmere med tømning af samme … det er der god fornuft i … planen skal bare føres til ende.  

Alle ønskes en god sæson, med en masse godt sejlvejr, til nær og fjern. 

Mange hilsener Birger, Træskibslauget 
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Flydebroernes sidste rejse – på land! 
- af Bruno Müller 

  

Så er der sagt farvel til nogle af de udtjente flydebroer! 

De har gennem ca. 35 år været med til at holde vore både godt fortøjet i havnen. 

Efter at de har stået på havnen i et stykke tid har Niels Helledie fra Øster Vrå, - nu fået dem løftet og turen går så til 

Forsyningen på Knivholtvej. Her bliver flamingoen der har tjent som opdriftsmiddel udskilt og betonen bliver knust,- 

og formentlig efterfølgende brugt til anlæg af veje. 

 Fiskerikontrollen tager droner i brug til afsløring af ulovlige satte garn! 
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Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8, 9900 Fr. havn 
Tlf: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              METAL Vendsyssel 
                                                                               Håndværkervej 2    9900 Frederikshavn 

                                                                                                             96 22 23 24    vendsyssel@danskmetal.dk  

 

http://www.aa-frederikshavn.dk/
mailto:vendsyssel@danskmetal.dk
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Rønnerhavnens 
første havnefoged 
- Børge Munk 

  

 

Børge Munk var ikke alene den første 
havnefoged,- men samtidig også første formand! 
Børge var født i Fiskerklyngen og så tæt på havet 
som muligt,- og den kærlighed til havet bragte 
ham med på Rønnerhavnen.  
Han var en af initiativtagerne til den nye havn,- da 
han indså at der snart ikke var mere plads til 
jollerne i den store havn. 
Her var Dynamoen under opførelsen af havnen,- hvor  han prægede den med sin store interesse! 
Der var andre titler han bar! Børge var uddannet maskinarbejder på det daværende Gamma. Senere gik turen til 
Frederikshavn Værft og sluttelig, da flådestationen var færdigbygget, blev han ansat der og opnåede 25 års jubilæum. 

Efter at Børge havde tilvejebragt stiftelsen af Rønnerhavnsforeningen, gik han af som formand og ved havnens åbning 
helligede han sig jobbet som den altid hjælpsomme havnefoged. 
Ikke alt var nemt for Børge med planerne den nye havn,- i den spæde start,  og mange troede ikke på at planerne kunne 
realiseres! Men man tog fejl, da Børge havde sat det som sit livsværk og han ville ikke give op! 

Da havnen blev indviet, kunne han dele den store glæde med mange af de venner han havde fået under forløbet af havnens 
start. 
Det er det vi ”efterkommere” i dag kan nyde godt af i dag, - og kan videreføre Børges tanker om en havn for alle. 
Den 25. april 1987 modtog havnen budskabet om at hele havnens Børge var død, 71 år gammel. 

 

Kræmmermarked på Rønnerhavnen 

Lørdag den 13. august kl. 10.00 - 16.00 

   
Legepladsen afholder sit årlige Kræmmermarked. 

Vi forventer lige så mange kræmmere og besøgende som  tidligere år, og håber bare at vejret er med os. 
Priserne for stadepladser er de samme som sidste år: 50 kr. pr. 3 meter. 

Alt overskud fra markedet går til legepladsen, til vedligeholdelse og indkøb af nye legeredskaber.                                                                                                                                   
Legepladsudvalget arbejder stadig på at få lavet et sørøverskib på legepladsen. 

Oplysninger: Palle Thomsen 2684 2655 - Per Bech Christensen 4046 9553 - Kim Sørensen 5124 3353 
Med venlig hilsen Palle Thomsen 
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[Skriv et citat fra dokumentet, 

eller gengiv en interessant pointe. 

Du kan placere tekstboksen et 

hvilket som helst sted i 

dokumentet. Brug fanen 

Tekstboksværktøjer til at redigere 

formateringen i tekstboksen med 

uddraget.] 

 

 

RKT  E L- DIESEL 

MARINETEKNIK 

- det ordner vi ! 

v. Rudi Finn Kristensen 

Toftegårdsvej 28 

 9900 Frederikshavn 

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009 

Mail: rkt@live.dk  

 

Vil du have dit logo eller annonce her? Så ring på 23 45 81 87 

mailto:rkt@live.dk
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Rundt om 

havnen 
EL- installation 

Montering og etablering af EL på 

broen mod øst,- vil koste den nette 

sum af ca. 45.000,- kr. 

Vinterbaderne!

De har sendt en ansøgning til 

bestyrelsen. 

Årsagen er at de betaler for to 

bådpladser,- og dette er deres 

pladsleje for deres huse! 

Denne leje ønskes nedsat! 

Bestyrelsen kan ikke for 

nuværende imødekomme det! 

____________________________________ 

Havnemesteren oplyser! 

 

Bro 4 er nu færdigrenoveret 
____________________________________ 
Oversigt! 

Der bliver ved broerne nu 

etableret en oversigt hvor man kan 

finde oplysninger om forskelligt! 

Det er vedrørende al affald, 

toiletter og bad! 

________________________________________

EL- installation 

Montering og etablering af EL på 

broen mod øst,- vil koste den nette 

sum af ca. 45.000,- kr. 

______________________________ 

NET-DÆKNING 

Der pågår i skrivende stund 

undersøgelser hos firmaer 

vedrørende at Rønnerhavnen kan 

få en bedre NET-dækning. 

Redskabskasserne! 

Registrering påbegyndes 

Bestyrelsen igangsætter det og de 

bliver registreret i havnens       

Edb-system. 

Afhent et nummer til din kasse og 

oplys nummer på bro,- og plads. 

Dem der ikke har fået det ordnet 

senest d. 15.maj 2016,- 

        Vil få den fjernet! 

           Havnefogeden 

Betalingsautomat 

Sæby lystbådehavn har fået et nyt 

og moderne anlæg. 

Deres tidligere har Ålbæk 

lystbådehavn overtaget. 

   

Rønnerhavnen arbejder stadig 

med at undersøge hvilket der 

eventuelt passer til vores havn. 

____________________________________ 

    FISKERI! 

Er der særlige lokale 

regler i dit område?     

 
Se:naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-

fritidsfiskeri/regler-for-lyst-og-

fritidsfiskeri/saerlige-lokale-regler       

På denne side kan du finde 

området ud for Rønnerhavnen, - 

og  et overblik over de oftest 

efterspurgte lokale regler fordelt 

på områder.  

Vær opmærksom på, at listen ikke 

er komplet, så der kan findes flere 

lokale fredningsbælter, og der kan 

være særlige regler for enkelte 

vandløb.  

Er du i tvivl?    Ring: 7218 5609 

_________________________________ 

Legepladsudvalget

Legepladsudvalget er godt på vej 

med at rette økonomien på plads. 

Vi venter, - så vi en dag kan få et 

sørøverskib på legepladsen. 

_____________________________

Ferie 2016

Læserne og annoncører 

ønskes en rigtig god 

sommerferie  

_____________________________ 

Netværk 

 
TDC har opgraderet vores internet 

på havnen! 

Det trådløse netværk på havnen vil 

komme op at køre inden længe. 

http://sbacks.dk/wp-content/uploads/2016/01/Sørøverskib4_2.jpg
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Hvordan har vores havn det? 

Rønnerposten kigger lidt på hvordan det har gået igennem de mange år! 

- af Bruno Müller 

                

 

Rønnerhavnen nærmer sig en moden alder og ejeren, Frederikshavn kommune, der anlagde jollehavnen, - og har været 

ejeren fra starten! 

Jeg mener ligeledes, - at i alle årene har det været en fordel for alle, at havnen i daglig praksis har været styret af 

medlemmerne.  

Mest på den økonomiske side, hvor kommunen har ”Kigget havnen over skulderen” ved at man indtil for nogle få år siden 

havde det nu nedlagte ”Rønnerhavnsudvalg”. 

Dette udvalg bestod af en uvildig, to byråds, - og to bestyrelsesmedlemmer fra havnen.  

Deres opgave var at holde den tætte kontakt mellem havnen og kommunen, - og især at de kommunale midler blev 

anvendt efter hensigten! 

For en del år siden varslede man med at havnen ændrede status og blev en ”Marina”  

Senere blev der efterfølgende, og det var i forrige byrådsperiode, der besluttede man at nedlægge Rønnerhavnudvalget! 

Hvorfor! Man kan være for og imod, - men fakta er at man i kommunen politisk besluttede en helt ny struktur 

driftsmæssigt på de havne man ejede! 

Dermed var der ingen mening i at opretholde Rønnerhavnudvalget, - der dermed havde udspillet sin rolle! 

Den daglige drift i dag! 

Hvordan går det så nu med den økonomiske og daglige drift? 

 Vi er som de andre kommunale havne administrativt en del af ejendomscenteret og er politisk placeret på Teknisk 

Udvalgs område. Som mange nok har bemærket, har der tit i dette udvalg været ”Sus i skørterne”! Det var især når man 

fastlagde nye takster og afregningsmetoder! Det kom sig mest på grund af at man havde svært ved at efterkomme de 

mange renoveringsopgaver og lignende! Samtidig var man vidne til, at der på et tidspunkt var oparbejdet et efterslæb 

vedrørende manglende arbejder, på godt 20 millioner kroner fordelt på de kommunale havne. 

Ud af de samlede millioner stod Rønnerhavnen også for sin del! De midler savnede man, - fordi det var nødvendigt at 

fremskaffe dem! Det skabte en del frustration på vores havn! 

Mere centralt samarbejde med ejeren! 

I den nye struktur for de kommunale lystbådehavne blev der organisatorisk oprettet en stilling med en koordinator, - med 

reference til Teknisk Udvalg! 

Vi er nok en del der med interesse har fulgt denne ændring, - og om hvordan er det gået?  

Eller hvordan går det nu? 

Som jeg udefra ser det! Så går det godt! Om det er tilfredsstillende med økonomien? Det er der sikkert andre der eventuelt 

kan kommentere,- og om man fortsat  er underlagt de samme ”Økonomiske Slæbespor”! 

Men ingen tvivl om at der er kommet mere central styring og samarbejde på havnene - mellem ejer og bruger! 
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Lystbådehavnene er turistmagneter   

Disse havne udgør en ret pæn del af kommunens turistpolitik, - og man bruger mange ”Værktøjer” for at gøre opmærksom 

på hvad man kan tilbyde de besøgende! 

Af de kommunale lystbådehavne der hænger godt i ”Selen” for at udføre dette arbejde ser vi bl.a. Skagen Lystbådehavn om 

sommeren! De siger ”God dag” til ca. 12.000 gæstesejleres anløb! Denne havn er rent kommunalt drevet.  Sæby Havn er 

kommunalt ejet og kommunalt drevet! Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, og Voerså Havn er kommunalt ejet og som er 

foreningsdrevet af medlemmerne! 

Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres mellem Ejendomscenteret og de pågældende havne. De tre havne der 

ligner hinanden driftsmæssigt er Ålbæk havn, Rønnerhavnen og Voerså havn. Her udføres der et frivilligt arbejde af de 

valgte bestyrelser og medlemmerne.  

Samtidig udfører det forholdsvis nyetablerede Havne-Team et fordelagtigt og meningsfyldt arbejde. Om vinteren 

producerer de flydebroer, og ligeledes er de i alle havnene og hjælper til med diverse vedligeholdelsesopgaver.  

Vi vil i nok nærmeste fremtid høre mere om kommunens projekt vedrørende visionerne med havnenes udvikling! Når der 

foreligger noget mere konkret, vil Rønnerposten følge op på det! Alle ved at havnene har stor betydning for såvel 

lokalbefolkningen som for de mange turister, der hvert år besøger landsdelen.  

FAKTA 

De 5 kommunale havne har ca. 1200 faste pladser.   

Skagen Lystbådehavn benyttes kun i perioden 1.4 – 1.10. Havnen benyttes udelukkende af gæstesejlere og anløbes årligt 

af ca. 12.000 både. 

Sæby Havn har 275 faste pladser. Havnen har ca. 7.200 gæstesejlere pr. år.   

Aalbæk Havn med havneudvidelsen er der 110 faste pladser. Havnen har ca. 1050 gæstesejlere om året.   

Rønnerhavnen har 380 faste pladser, og har ca. 650 gæstesejlere. 

Voerså Havn har 137 faste pladser og har ca. 50 gæstesejlere. 

 Alle havne har besøg af autocampere. 
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Udvidelsen af Frederikshavn havn  
Fremtidens havn  

Flere bassiner, flere kajer, større vanddybde, bredere indsejling og betydelige 

baglandsarealer.  Sådan vil fremtiden se ud i Frederikshavn i 2018. 

Med den kommende udvidelse giver begrebet one stop shopping for alvor 

mening. Da vil det være muligt at styrke forretningsområder som fx offshore, 

havvindmøller og miljørigtig ophugning af skibe og borerigge.  
Vigtig dynamo for beskæftigelse 

Havnen er områdets vækstmotor og nyder fuld opbakning fra baglandet. I dag er der 3.000 arbejdspladser 

tilknyttet havnen, som tilsammen står for 30% af kommunens skatteindtægter. En sådan dynamo er det vigtigt at 

holde velsmurt, så derfor er der stor opbakning fra både myndigheder og indbyggere. Der vil ikke blive lagt sten i 

vejen for nye virksomheder, der ønsker at etablere sig - tvært imod. Man har fra kommunens side udpeget den 

maritime sektor som ét af fire fremtidige vækstspor. 
FAKTA: 330.000 m2 baglandsareal -30.000 m2 kajareal -600 m kaj -11 m dybgang (Forberedt til 14m) 

  Kom sikkert hjem fra sejlturen! SE HJEMMESIDEN! 

    NY Tjekliste!        App skal forhindre alvorlige hændelser og ulykker! 

 

JN Computer 

Danmarksgade 43 

9900 Frederikshavn 

Telefon : 98 90 20 10 

info@jncomputer.dk 
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Blå Flag ophører flere steder! 
Frederikshavn kommune og vores havn følger trop! 
- af Bruno Müller                                                                                                                            

     

Rønnerhavnen har været med og deltaget i at sætte det BLÅ FLAG, - og i samarbejde med Friluftsrådet! 

Nogle af vore omkringliggende kommuner fandt det sidste år besværligt og dyrt! Man syntes simpelthen, at det blev 

stadigt sværere for en velfungerende lystbådehavn at leve op til kriterier og vejledning i Blå Flag ordningen.  

Jeg tror at mange er enig i at, - når der yderlig skal strammes op i år op omkring kriterierne og ligeledes med tilsynet 

hermed! Så er det fornuftigt at vi i vores kommune nu dropper ud af denne mangeårige ordning.   Med den økonomi vi har 

og er underlagt med på Rønnerhavnen, -og som omtalt andet sted her i bladet, - så ser jeg det vanskeligt at investere i 

forbedringer og renoveringer! Hvorfor belaste økonomien yderlig med at skabe nye forbedringstiltag der kan honorere 

kravene i Blå Flag ordningen. 

Jeg mener ligeledes at der fornuftigt at Ejendomscenteret, anbefaler at kommunens lystbådehavne fremadrettet ikke 

deltager i Blå Flag ordningen, men i stedet fortsat sikrer at havnene er veldrevne på andre fronter,- som miljø, energi og 

der  er mere relevant for at vi bevarer en god havn. 

Vel vidende at Blå Flag – ordningen symboliserer et bestemt signal og at det er kendt over alt, så er det noget der koster 

virkelig en et pænt beløb. 

Hundeforbuddet startede modstanden! 
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Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen 
 

             

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk 

mailto:penna@pennas.dk
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     SET & SKET!                   

                

 Har I Hørt! 

  
Den offentlige høring om sommerhus-området ved  

Lerbækhuse sluttede den 12. maj i sidste måned! 

- så kommer der nok flere naboer!   

Affaldssortering i Hvide Sande! 
- var det noget for Rønnerhavnen? 

Foto: Bruno Müller 

___________________________________________________________ 

Har du stof til Rønnerposten? 

 

 
Du kan se bladene på HJEMMESIDEN 

_______________________________________                                               

Så røg ”Pastorens” båd til himmels !

Foto: Bruno Müller 

-----------------------------------------------------------------

BRUGTBØRS!   Skal der være BRUGTBØRS i bladet? 

 
Redaktionen hører gerne meningerne! 

Hvis der kommer positive vibrationer, vil der komme  

retningslinjer for annoncering!                                                                                                

Har du noget til salg?   

_________________________________________________________________     

                                                                                                  
Der er fanget en Tærberok i Limfjorden! 

En sådan er ikke set siden 1910 i fjorden! 

http://www.sjove-billeder.dk/index.php?sjove_billeder=computer_frustration.gif&side=sjove_tegninger
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Standerhejsning 2016 
 

Der var mødt pænt med medlemmer op til standerhejsning lørdag d. 2. april i år. 

Havnemesteren, Johannes Frøstrup havde gjort Rønnerhavnens klubflag klar i de rette folder!  
Inden da, tog Per Christensen fra bestyrelsen ordet! Han sagde bl. andet at han ønskede alle en god sæson med mange, - 
forhåbentlig gode ture og oplevelser. 
Han bemærkede, at så er det forår og tid til klargøring. Og vi glæder os til endnu mange gode timer i vores dejlige havn og 
på havet! 
Da flaget var kommet til tops,- var de fremmødte enige om at ” Nu var sæsonen startet,- og at man allerede kunne mærke 
det på ” Trafikken på havnen”! 
Per Christensens afsluttede sin tale med, - at alle var velkommen i klubhuset til kaffe og rundstykker! 
Bruno 
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Ærøvej 58 · 9900 Frederikshavn  

       www.fac.as  ·  fac@fac.as  

             Tlf.: +45 9843 3353 

 

 

 

 

 

Vi renser og servicere også Pillebrændeovne! 

Frederikshavn Skorstensfejerdistrikt 

v/ Walther Hansen 

Tlf. 98 43 15 88 

http://www.fac.as/
mailto:fac@fac.as
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Proces sættes i gang - om udvikling af lystbådehavnene! 

Frederikshavn Kommunes Tekniske Udvalg er igangsætter! 

-  af Bruno Müller – Foto: Jørgen Jensen 

 
Processen foreslås kickstartet med en konference med afsæt i ”havne og det blå liv” og som skal give en generelt indtryk at 

udviklingsmuligheder og tendenser til inspiration for det videre arbejde i havnene. 

Teknisk Udvalg nedsætter en arbejdsgruppe og denne er med deltagelse fra Turisthus Nord, Udvikling & Erhverv, Havnene og 

relevante dele af den tekniske administration!  Arbejdet sigter på at det skal være afsluttet sidst på året. 

Udgangspunktet med arbejdet er at Rønnerhavnen og kommunens øvrige lystbådehavne ser man som et væsentligt aktiv for 

både kommunens borgere og gæster. Ligeledes ser man på hvordan havnenes potentiale i forhold til turisme og bosætning 

udnyttes endnu bedre til at imødekomme ønsker om nye aktivitetsmuligheder mv.. 

Rønnerposten vil i løbet af året følge initiativet indtil det ”Løber af beddingen” 

Jeg mener at vores havn har som de andre, - en væsentlig rolle her!  Således at fremtidens drift og udvikling af havnen og det 

unikke maritime miljøer vi har, kommer alle til gode! Det ser vi frem til, at vi sammen med kommunen og de øvrige havne at det 

sker med størst mulig lokal opbakning, ejerskab og medindflydelse. 

Rønnerhavnen er nu med i Frihavnsordningen 
Frihavnsordningen er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens 

havneplads, uden at betale gæsteleje. 
Dækker 150 havne i Danmark, 24 i Sverige, 16 i Nordtyskland og 13 Norske havne. 

                                                  Se havnene med billeder på: http://www.frihavne.com/ 

 

http://www.frihavne.com/
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SPORTMASTER FREDERIKSHAVN     
 Danmarksgade 64, 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 48 38 00 

 

 

 

Ulykkesforsikring 

Uanset om du er Fritidsfisker eller 

Bierhvervsfisker! 

Gennem medlemskabet i Dansk 

Fritidsfiskerforbund er du gratis 

Dødsulykkeforsikret for 200.000,- kr.. 

Forsikringen gælder ved drukning under 

fiskeri på grund af ulykkestilfælde, samt 

kørsel til, - og fra havn, båden eller 

fiskeplads! 

Redningsvest skal medbringes til alle 

ombordværende! 

 Det er en forudsætning for 

forsikringsdækning, at bekendtgørelse 

om redningsveste i mindre fartøjer (Bek 

nr. 848 af 14. okt. 1992) er overholdt. 

Særlig regel i forsikringsaftalen: 

Ligeledes for at der dækning ved 

drukneulykker, -skal vesten bæres 

under sejlads fra 31. oktober – 1. maj 

    

Beløbet udbetales til de efterladte! 

Ligeledes kan du udfylde en  

Begunstigelseserklæring i tilfælde at, du 

ønsker at andre betænkte skal modtage 

beløbet! 

På forbundets hjemmeside 

www.fritidsfiskerforbundet.dk    

-kan du at læse om forsikringen! 

        

http://www.fritidsfiskerforbundet.dk/
http://www.google.dk/imgres?start=103&sa=X&biw=1265&bih=540&tbm=isch&tbnid=1I-Ap_0lwiZqKM:&imgrefurl=http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/erhvervsnyhed.asp?nyId=3639&docid=0TQBGxCFCZLIOM&imgurl=http://www.fiskerforum.dk/nyhederpic/Compact_150N_Redningsvest.jpg&w=994&h=360&ei=YPRDUtijEojOswb0oIEw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=287&dur=8299&hovh=135&hovw=373&tx=143&ty=79&page=5&tbnh=113&tbnw=274&ndsp=31&ved=1t:429,r:3,s:100,i:13
http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1265&bih=540&tbm=isch&tbnid=-XmD0b0TD6jJEM:&imgrefurl=http://www.hjv.dk/MHV/MHD %C3%98ST/Nyheder/Sider/Marinenp%C3%A5Christiansborg.aspx&docid=ly3fDKzkPJvZXM&imgurl=http://www.hjv.dk/MHV/MHD %C3%98ST/Nyheder/Billedbibliotek/MerlinEH101.jpg&w=494&h=329&ei=lPyOUtyCLsrBswbQkoCABw&zoom=1&iact=hc&vpx=659&vpy=190&dur=4882&hovh=183&hovw=275&tx=119&ty=108&page=4&tbnh=145&tbnw=168&start=63&ndsp=21&ved=1t:429,r:81,s:0,i:329
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Affaldet i havet er dødbringende for fiskene - 
og menneskerne! 

- større problemer på vej i fremtiden! 

 

Nord for Rønnerhavnen - Foto: Bruno Müller 

I den seneste tid, har man i nyhedsmedier kunne læse, at i år 2050 vil der være mere plastik-affald end fisk havene. Det var 

konklusionen i en netop offentliggjort rapport fra The World Economic Forum, der omtaler problemet, med især plastik og 

mikroplast, kun vil stige og resultere i  større problemer end dem vi har i dag. 

Mange vil måske mene, at udsagn som disse, med at affaldsmængden vil være større end mængden af fisk i verdenshavene 

om små 30 år, kun er en journalistisk overdrivelse, der bare skal være med til at fremme forståelsen for omfanget af 

problemet. Noget der skal være med til at fange folks opmærksomhed og gøre dem endnu mere nysgerrige på dette 

kæmpe problem i vores marine havmiljø. 
Men nej, virkeligheden har allerede overhalet disse overdrivende udsagn. Vi har, i skrivende stund, problemet helt tæt 
inde på kroppen. 
Som f.eks. når fiskeren, fanger torsk til sine fiskeglade kunder, og chokeret må konstaterer, at det som folk i al 
»uskyldighed« har smidt i vandet, bliver spist af fiskene.                                                                                                                   
 Og hvem er det der spiser fiskene? 
 
Er man i tvivl om hvorledes vores adfærd smitter af på havmiljøet, så tænk på, hvorfor man skal tage det meget alvorligt, 
når talen falder på forurening og udsmid samt udledning af affald til vores havmiljø. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hvad hedder Fjæsingen - i udlandet?  

Sverige: Fjärsing 

Tyskland: Petersmann  

England: Greater Weewer - 

Latin: Trachinus Draco 

 

http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/erhvervsnyhed.asp?nyId=6718


Forsøg med lokal undervisning til VHF/DSC certifikat 

              

 

For at smidiggøre afviklingen af VHF-DSC prøver etableres der en forsøgsordning, hvor sejlklubber, skoler og lignende i 

eget regi kan afholde prøver udenfor Søfartsstyrelsens ordinære prøveprogram. Prøven foregår uden Søfartsstyrelsens 

medvirken og afvikles under ansvar af en lokal kontaktperson. Eksamensformen og spørgsmålene er de samme som til 

Søfartsstyrelsens ordinære prøver. Efter bestået lokal prøve udsender Søfartsstyrelsen VHF/DSC certifikat til 

prøvedeltagerne. 

”GNISTENS” værktøj! 

_____________________________________________________________________ 

Fredningsbæltet ved Elling Å! 

Læs om høring vedr. bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte ved Elling Å’s udløb i 

Kattegat. - Venligst find høringsmaterialet på følgende link til høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59461 

Desværre er høringsfristen udløbet den 27. maj 2016 og det er før Rønnerposten er udkommet. 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59461
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