Fjernelse af både, vogne m.m.
fra Rønne Lystbådehavn/Nørrekås’ arealer
Oprydning på Rønne Lystbådehavn/Nørrekås’ arealer fortsætter.
Både som ikke er afmærket med gyldigt hjemhavnsbådmærke gældende for sæsonen
2013-2014 til Rønne Lystbådehavn/Nørrekås, vil efter 10. oktober 2013 blive fjernet fra
havnens land- og søarealer.
Hjemhavnsbådmærket for sæsonen 2013-2014 har sort baggrund med Bornholms
Regionskommunes logo, årstallet 2013 og bådens pladsnummer, eksempelvis ”NK 223”,
jf. billedet af hjemhavnsbådmærket.

Tilsvarende vil bådtrailere, -stativer, -vogne og lignende, som ikke er tydeligt afmærket
med bådejers navn og tlf.nr., blive fjernet.
Flere både har i længere tid ligget på Rønne Lystbådehavn/Nørrekås land-og søarealer
uden det nødvendige tilsyn, afmærkning og uden at betale for pladsen.
Hvis ikke den rettelige ejer sig inden 10. oktober 2013 henvender sig, og kan
sandsynliggøre ejerforholdet til båden, vil båden blive bortskaffet eller sat i depot med
senere salg for øje.
Følgende både har i længere tid ligget på græsarealet syd- vest for
servicebygningen/havnekontoret på Rønne Lystbådehavn/Nørrekås:
1. Jolle, ukendt model, hvidt skrog, rød bund, farven er delvis afskallet. Jollen er
overdækket med en gennemsigtig pressending.
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2. Jolle/sejljolle, ukendt model, hvidt skrog, rød top.
3. Jolle, gul Flipperjolle uden mast.
4. Jolle, lys blå Flipperjolle med knækket mast.
5. Jolle/sejljolle, gul Blomquist, måske forberedt for sejl og køl.
6. Jolle, ukendt model, glasfiberbeklædt træjolle med blåt skrog, navn ”Luna”.
7. Jolle, ukendt model, rød træjolle under iturevet grøn pressending.
8. Jolle, rød slæbejolle, farven er falmet.
9. Jolle, grøn slæbejolle, farven er delvis afskallet.
10. Jolle, hvid slæbejolle, farven er falmet, tallet ”175” er skrevet på hækken.
11. Rød hardtop til Blomquist eller Oehlsner-jolle.
12. Jolle, gul Crescent, skadet stævn, samt revne i glasfiberen i styrbordsside. Gammelt
bådpladsmærke ”Rønne Havn”.
13. Jolle, ukendt model, hvidt skrog.
14. Jolle, Blomquist, rødt skrog m hvid top og uoriginalt søgelæner. Gammelt
bådpladsmærke nr. ”NK121”.
15. Jolle, hvidt skrog på jernvogn, formodentlig uoriginal overdækning samt ukendt
anordning på hækken.
16. Sejljolle, hvidt skrog med rød bund.
17. Jolle, Ryds eller Crescent, lys rød/hvidt/gråt skrog.
18. Jolle, hvidt skrog m lang lav køl. . Gammelt bådpladsmærke ”Rønne Havn”.
19. Jolle, hvidt glasfiberskrog, trævogn er lagt i jollen. Navn ”Krappa”, gammelt
bådpladsmærke ”Rønne Havn”.
20. Jolle, hvidt glasfiberskrog med sort bund.
21. Jolle, gult glasfiberskrog m grøn/sort bund. Gammelt bådpladsmærke ”NK-150”.
22. Jolle, blåt skrog. Navn ”Lian” og gammelt bådpladsmærke ”NK-168”.
Følgende både har i længere tid ligget på opfyldningsarealet vest for bygningerne på
Rønne Lystbådehavn/Nørrekås:
1. Jolle, ukendt model, orange træjolle, hul i stævnen.
2. Jolle, ukendt model, glasfiber jolle med lys blåt skrog.
3. Jolle, ukendt model, hvidt skrog med overdækning og indenbords motor. Jollen
har været sunket, er hævet og sat på land.
Evt. spørgsmål rettes til havnekontoret på Rønne Lystbådehavn/Nørrekås eller på
havnens tlf. 5692 2320.
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