Sådan virker det nye system
-

Stativerne opbygges, leveres, hentes, opbevares og stables af
havnen.

-

Stativerne findes i 3 størrelser, indtil 5 tons, 10 tons og 20 tons (vi
har ikke 20 tons stativer endnu).

-

Havnen bygger og leverer stativet på bådpladsen, indenfor normal
arbejdstid efter aftale.

-

Levering derudover aftales med kontoret mindst 3 hverdage forud.

-

Havnen udleverer en skitse, hvori bådejeren noterer sine ”
stativmål”
til brug, følgende år.

-

Informationsskrivelse vedrørende nye
vinterstativer på Kolding Lystbådehavn

KOLDING

Notatet opbevares af bådejeren ombord i båden til anvendelse
næste sæson.

Opstår der spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, og vi er
naturligvis til tjeneste med alle yderligere oplysninger og råd.
Bare ring til kontoret tlf. 75 53 27 22
Kolding 17. maj 2010

I lighed med andre lystbådehavne, og for at sikre større
sikkerhed, fleksibilitet og bedre service til bådejerne, har
Kolding Lystbådehavn besluttet gradvist at indføre nye
bådstativer.
Der har desværre igen været tilfælde med væltede både på
vinterpladsen, og det ser ud til at klimaet fremover kan
udfordre os periodisk.
I denne pjece kan du læse om, hvordan det nye system
virker, og planen for dets indførelse.

Handlingsplan for fremtidig bådhåndtering/stativer
Fra 1. april 2010:
Er alle nye kunder forpligtiget til at leje et stativ af havnen, hvis de
ønsker vinterplads på land.
Efter 1. oktober 2011:
Er det ikke længere muligt at bruge vinterstativer i træ samt løse
bukke hverken i træ eller jern.
Senest 1. maj 2011:
Skal alle sammenklappelige stativer være klappet sammen, så de er
forberedt til bortkørsel med truck og deponering på havnens arealer
Hvis de ikke er klappet sammen, bliver det udført af havnepersonalet
på kundens regning.
Senest 1. maj 2011:
Skal alle ikke sammenklappelige stativer samt bådvogne være fjernet
fra havnens arealer. Disse må, frem til 1. maj 2015, fortsat bruges om
vinteren, men må ikke henstå på havnens areal i perioden 1. maj til
15. oktober pga. pladsmangel. Hvis ikke disse er fjernet inden d. 1.
maj skrottes vogne og stativer uden yderligere varsel.
Efter 1. oktober 2012:
Er det ikke længere tilladt at bruge vinterstativer uden fast/svejst
bundramme, vinterstativer med vandrørskryds samt stativer med
enkelt bundramme.
Efter 1. maj 2015:
Må kun lystbådehavnens stativer benyttes på havnens område.
På længere sigt er
det hensigten at
havnen
anskaffer
sig en hydraulisk
løftevogn, så bådene køres / hentes
stående i stativet.

Systemet indebærer store fordele for såvel brugere, som for Kolding
Lystbådehavn.
De nye stativer er stabelbare, og vi kan derfor få en langt bedre udnyttelse
af arealet året rundt, og området vil fremstå meget mere indbydende for
havnens brugere.
I fase 1 bliver der tale om 2 slags stativer, fra 0 til 5 ton og fra 5- til 10 tons.
Begge stativstørrelser passer til såvel sejl- som motorbåde.
Økonomi
Stativerne lejes af Kolding Lystbådehavn til nettopris kr. 1000, - kr. inkl.
moms, for en hel vintersæson, (hertil kommer den sædvanlige vinterleje).
Derfor har vi valgt et nyt system.
Sikkerhed
Stativerne er meget stabile, og risikoen for at bådene vælter, er minimal.
Fleksibilitet og udnyttelse
Stativerne samles, leveres, placeres og afhentes, udelukkende af havnens
personale, hvilket giver fleksibel og maksimal udnyttelse af pladsforhold.
Definition af stativer uden fast/svejst bundramme
Fast bundramme betyder at rammen, boltet eller svejst danner en fast
firkant i stativets længde/ bredde. Et standard Øsby er i første omgang
ikke omfattet.
(stativet skal kunne klappes sammen for stabling for at være gyldigt)
Stativer hvor bådens køl står på en plade og støtterne er fæstnet med
justerbare rør i længde/ bredde vil udgå.
Bedre service
Stativerne håndteres kun af havnens personale. Bådejerne skal ikke bruge
tid og kræfter på stativer forår og efterår.
Flere parkeringspladser
Når bådene er søsat, stables stativerne, så området ser mere indbydende
ud, og flere parkeringspladser er til rådighed.
Egne stativer
Lystbådehavnen kan forbyde anvendelse af et stativ hvis stativet skønnes
uforsvarligt.
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