Legeplads til
børn
Ville være
dejligt med
flydebroer og
lettere anløb til
diesel
Flere pladser og større
havnepladser
iøvrigt.
Havnen er
perfekt :-)
Evt.
overvågning på
gangbroerne.
Toiletter ved
nordbassin
Flere båd
pladser !
1. Forbedre
ADGANG til
"havudsigt"/Sej
ler liv fra
Nokken
(restaurent)
uden dyr billet.
2. Aldrig
ALDRIG højere
Nokken
bygning.

Kortere,
bredere
pladser
Alle bådbroer
bør forsynes
med "Ybomme" i
stedet for
fortøjningspæl
e for at give
mere
fleksibilitet (og
i nogle tilfælde
også lette
ombordstigning
).
Fungere rigtig
godt.
Proffesionelt
og service
minded
personale.
Mere
restriktive P
forhold for
ikke-bådejere
Færre smalle
pladser, flere
brede pladser.
Adgangskontrol
for biler
genetableres
på sydmolen.

Optimere ppladser, der
hvor der ikke er
vinteropbevari
ng af både
Få arrangeret
med nærpoliti
at
parkeringsregle
r overholdes
eller der
udskrives
bøder. Der er
ret meget
anarki om
eftermiddag
aften.
Har ikke lige
tænkt på
forbedringer og
synes iøvrigt
Rungsted Havn
er et godt sted
at lægge sin
båd :-)
Hvis man satte
stolperne
længere fra
hinanden i den
inderste del af
havnen ville de
tomme mindre
pladser kunne
udnyttes af
større både.

Har tidligere
haft fast plads en dejlig
velfungerende
havn
Jeg kunne godt
tænke mig der
var bedre /
flere pladser til
både der skal
stå på trailer og
som skal i
vandet via
slæbestedt.
Bedre
toilet/bad.

Automatisk
gentegning af
gebyr til
venteliste - evt.
via PBS ?
Ingen fantastisk havn
og sted! Måske
lige flere
pladser? :D
Læg POM
glidesko under
træbroerne

Det ville være
rigtig godt med
bedre
parkeingsforhol
d om vinteren,
men kan godt
se at det er
svært med
både på land.
Jeg vil derfor
fraråde mere
byggeri på
havnen, som
tager plads fra
både på land
samt parkering.
At jeg fik en
plads ASAP :)
Pladser uden
pæle til mindre
og mellem
størrelse både.
Bedre adgang
til bådplads for
borgere uden
for Hørsholm
kommune
Udskiftning af
hullede
vandslanger,
bl.a. på
nordmolen (er
medejer af båd
der)

Mere
sejlervenlige
butikker/restau
ranter.
Skarpere Prestriktioner og
håndhævelse
af dem.
Cykelsti på
begge sider af
vejen
jeg syntes
havnen fungere
fint. en
udbygning ville
være fint i mit
tilfælde hvis
kunne udløse
en fast plads.
1. Forbedre
ADGANG til
"havudsigt"/Sej
ler liv fra
Nokken
(restaurent)
uden dyr billet.
2. Aldrig
ALDRIG højere
Nokken
bygning.
Trafik!!! Men
det ved jeg i
har gang i

Kørselsforholde
ne er lidt
problematiske måske
ensrettet med
retur kørsel
(med chikaner
af en salgs) så
der ikke køres
for hurtigt eller
i cirkler :-)
En udvidelse
med flere
aktiviteter/serv
ices året rundt.
Måske flere
butikker og
restauranter på
en nordmole
med
parkeringsmuli
ghed og
dermed en
aflastning af
eksisterende
område på
havnen til
glæde for
sejlere.
Rungsted havn
er en levende
og hyggelig
havn og
levende året
rundt.

Flere pladser.
Mere natteliv
Længere
åbningstid for
musik og
udskænkning.
Flere events
Alt er i tip top
stand
Fjern de store
motorbåde
foran
restauranterne.
. de skæmmer
udsigten ...
Uddybning af
indre del af
nordlige bassin
Rigtig fin havn.
Husker ikke
ansøningskriter
ierne, men
måske disse
kunne være
meget
specifikke f.eks
mht størrelse
af plads samt
evt placering
(nord/syd)

Byg den gerne
ud som
Vedbæk så der
bliver plads til
de større både
Genindførelse
af egne stativer
så der igen kan
spares plads på
land om
vinteren.
Bedre kiosk
med
handle/indkøbs
mulighed om
sommeren.
Fælles wiifii
tryk spul træ
kanterne på
broerne, så vi
undgå alger om
bord på båden.
focus på at
holde bade/wc
for bådplads
brugerne tip
top rent og
lækkert.
billigere dagleje
og brug af
rampe

Færre smalle
pladser, flere
brede pladser.
Adgangskontrol
for biler
genetableres
på sydmolen.
Umiddelbart er
jeg meget
tilfreds - vi
anvender
havnen ofte.
Men der kunne
være flere
børneaktivitete
r
mere vagt på
havnen
Mulighed for
optimering af
allerede
anvendte
vandpladser,
da det opleves
at der ligger
flere mindre
både på større
pladser.
Specielt
endepladser
vurderes at
kunne
anvendes mere
optimalt.

