Leie båthavn – informasjonsskriv mars 2019

Havneweb
Fra og med 2019 vil samtlige leietakere få tilsend innloggingsinformasjon til Havneweb via SMS.
(Lenken til Havneweb gjøres tilgjengelig på vår nettside og kan alltid finnes der)
Ta kontakt dersom du ikke har mottatt innloggingsinformasjon på SMS, eller av noen grunn ikke
får logget inn.
Havneweb er et enkelt system for administrasjon av båthavner og gir brukeren mulighet til å
endre og oppdatere personlig informasjon, se alle fakturaer utstedt via Havneweb, og man har
alltid kontroll på når man har sin vakt.
Dersom du står med feil tildelt plass i Havneweb bes du ta kontakt snarest slik at vi får rettet opp
i dette.
Det er mange som mottok forvirrende SMS’er angående «fritak vakt». Dette skyldes en ukorrekt
vaktliste som ble forkastet med automatisk en varslingsfunksjon. Har du mottatt slike SMS’er kan
du se bort ifra disse, da ny vaktliste vil bli generert og gjort tilgjengelig i havneweb.
Viktig! Fint om du holder kontaktinformasjonen din i Havneweb oppdatert slik at
kommunikasjon kan foregå problemfritt så langt det lar seg gjøre (telefon/E-post).
Faktura - sesongavgift 2019
Vi opplevde dessverre et mange ikke mottok fakturaen sin på e-post og beklager dette.
Det ble sendt ut en påminnelse via SMS og fakturaen ble sendt til e-posten du står registrert med
i vårt system. Skulle du ikke ha mottatt denne, kan du nå logge inn og se den i Havneweb eller ta
kontakt for å få den tilsendt på nytt.

Parkering
Husk å fornye parkeringsavtale for 2019 hos Parknordic med samme kupongkode som i fjor.
Registreringsveiledning finner du ved å trykke her eller på vår nettside.

Tilgang til dusj / wc / traller
Dusj / wc er tilgjengelig i bygget ved innkjøring til området (samme som tidligere år).
Nøkkel ligger i kodeboks utenfor det samme bygget, og er den samme som koden til
administrasjonsbygget (se kode på faktura).
Kode til traller: (se kode på faktura).
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Vaktliste - 2019
Datoene for vakt som står oppført på faktura for sesongavgift 2019 er IKKE korrekte.
Ny vaktliste blir/er generert og lagt tilgjengelig i Havneweb. Logg inn for å se når du har din vakt.
Dersom du har behov for å bytte vakt må dette gjøres internt med andre leietakere.

Tilgang til strøm og vann
Husk å dele broderlig på strøm og vann i den kommende sesongen.

Åpningsdato av havneanlegget
Det jobbes med muligheten for å åpne anlegget før eller tidlig i påsken ettersom flere har ytret et
ønske om dette. Følg med på hjemmesiden vår da endelig åpningsdato vil oppdateres der.
Anlegget åpnes for bruk 01.05.2017 dersom ikke annet blir oppgitt.
Felles utsett av båter
Det vil i 2019 kun tilbys felles utsett til de som var med på felles opptak med mobilkran 2018 og
disse vil motta e-post angående påmelding/bekreftelse til dette.
For båter med behov for kranbil, må dette nå bestilles av den enkelte båteier.

Har du andre spørsmål vedrørende båthavnen eller bruken av Havneweb?
Samtlige spørsmål bes rettet til administrasjonsansvarlig:
Simen Teigen Elton
Telefon:

465 18 993

Telefontider:
Mandag til Onsdag

16.00-21.00

Fredag

14.00-20.00

E-post: Simen@schage.no / baathavn@njb.no
Jeg tilstreber å besvare samtlige forespørsler så raskt som mulig.
Nettsteder:
www.njb.no/bathavna
www.havneweb.no/tool/login/
https://www.havneweb.no/njb-marina/
-

Følg med på våre hjemmesider for løpende informasjon og nyheter -
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