Til Dragør kommune, Barbara Møller
Vi fremsender hermed en ansøgning om bådpladser og tilladelse til at udnytte arealet øst for lodsbåden i
havnebassinet. Dette til udnyttelse for bådudlejning.
I perioden 1 maj til 1 oktober 2021 er ønsket at udleje både fra området jf. nedenstående.
Se venligst nederst i ’SPECIFIKATIONER’ om det faktiske ønske.
Placering:
Området ligger pt. ubenyttet hen og består af en ældre gangbro, hybenbuske og sandareal.
Jævnfør BBR register, er nærmeste nabo Dragør Bådelaug og Lodsbådene.

Målgruppe:
Vi ønsker at udleje prisbillige joller til dem, der gæster Dragør og i særdeleshed til lokale Dragørborgere, der
umiddelbart ikke har egen båd til rådighed. Vi ønsker at tilbyde denne målgruppe muligheden for at kunne nyde
havmiljøet omkring Dragør og vise dem flere nuancer af den maritime natur, der omkranser denne, til en fornuftig
lav pris.
Bådudlejning:
Opbygning af udlejningsfaciliteterne er tre tømmerflåder. Den ene skal fungere som kontor, hvor udlevering af
sikkerhedsudrustning skal foregå. De to andre skal være gangbro i havniveau hvor bådene skal kunne lægge til.

Fra ”kontoret” skal der udlejes op til 6 både ad gangen. De tre tømmerflåder vil blive fortøjret til den eksisterende
gangbro, men er i sagens natur særdeles mobile og vil kunne flyttes med kort varsel, hvis dette skulle blive
nødvendigt.
Gangbroen i havnebasinet er slidt og skal renoveres inden den kan bruges.
Vi tilbyder at udskifte trædeplankerne på de ca 20 meter af den nord-gående gangbro, der går fra strandarealet ud til
havnebassinet for egen regning.

Adgang til gangbro skal foregå i lige forlængelse af broen, hvor en lille forlængelse igennem hybenbuske skal bygges.
Denne vil vi ligeledes også bygge for egen regning.
Hvis der skal være adgang via. den eksisterende øst/vest gående bro, skal denne renoveres med nye trædeplanker.
Denne gangbro kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke tilbyde at renovere.
Bådene:
Bådene er joller på 14 fod med en motor på ca 6hk. Altså joller, der kan bevæge sig med en begrænset fart, men
stadig være vel manøvredygtige. Der vil være plads til op til 6 personer i hver af disse joller. I hver af jollerne vil der
være et navigationshjælpemiddel til at forhindre uheld med diverse forhindringer (læs: sten, lavt vand og
naturbeskyttelses område).

Udvikling af havnen:
Vi hilser de nuværende planer om udbygning af havnen velkommen og glæder os til at se disse blive realiseret.
Vi er opmærksomme på, at den placering vi har valgt til vores projekt, er i dette område, men mener ikke at være en
hæmsko for udførelsen af dette. Vi er særdeles mobile og efterlader ingen permanente fodaftryk. Vi håber
naturligvis, at der vil kunne blive plads til os efterfølgende, men stiller ingen krav om dette. Vi ønsker på nuværende
tidspunkt kun at udnytte et område af havnen, der har ligget ubenyttet hen i en del år.
Forsinkes udbygningen af havnen mod forventning, vil vi formodentligt gerne udnytte området i en længere periode
med mulighed for at udbygge konceptet.
Personale:
Vi forventer at skulle ansætte op til 6 deltidsansatte i perioden.
Specifikationer:
Vi ønsker at udlægge følgende i havnebassinet:





En kontor-tømmerflåde 5,5m x 9 m
En tømmerflåde 4,5m x 4 m
En tømmerflåde 3m x 5 m
4 stk joller Askeladden 4,3m længde, med option på 2 mere.

Vi ønsker desuden at gøre brug af den eksisterende strømforsyning, der findes på gangbroen, og afregne efter
forbrug.

Med venlig hilsen
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