
 

 

 Nyt fra Havnefogeden 

December 2014 samt januar 2015 

Det er utroligt, som tiden blæser derudaf, tænk at det er femte gang, jeg skriver en 

årsafslutning. 

Vi har som sædvanligt haft utroligt travlt i marinaen, udover at have serviceret et rekord stort 

antal gæstesejlere, hvilket følgende opgaver kan bevidne: 

 Opgravning og bortskaffelse af ca. 1.200 tons bundmateriale foran kranen. 

 Færdigbygning af broen ved ophalerrampen, samt opsætning af natbelysning. 

 Udskiftning af alle de dårlige bjælker, der sidder nede på siden af broerne. 

 Udskiftning af 6 m brodæk og tilhørende bærende bjælker på F-broen. 

 Medarrangør til stor fest på marinatorvet samt afholdelse af vores egen sommerfest.  

 Bygning af lav servicebro overfor mastekranen på bro A. 

 Udskiftning af mastekranens løftearm til en model der kan forskydes 2 m i længden. 

 Etablering af 700 m2 flisebelægning ved masteskuret så en ny spuleplads kan bygges. 

 Indretning af lille værksted til bådejerne i den store røde bygning på den nye bukkeplads. 

 

Det er også meningen, at den røde bygning skal indeholde et toilet, men desværre er kloakrøret 

til bygningen blevet nedlagt for flere år siden, hvilket har forrykket færdiggørelsen til foråret. 

 

Vi har selvfølgelig også deltaget i et hav af møder med kommunen bl.a. omkring omlægning af 

Næsvej - etablering af særskilt kørevej til både - overtagelse og indretning af den nye 

vinterplads, der hvor kommunens materialegård tidligere lå – deltager i arbejdsgruppen 

omkring en gangbro ud til molehovedet – deltaget i styregruppen om Assens Havns potentiale 

- input til ansøgning omkring etablering af udendørs sportsfaciliteter ved Assens Arena.  

 

HUSK at der er BOAT SHOW 2015 i Fredericia i perioderne 27/2 til 1/3 samt 5/3 til 8/3. 

Assens Marina vil som sædvanlig være til stede med egen stand, samt give daglige foredrag på 

storscenen, omkring vores unikke sejlerplacering i centrum af Lillebælt, hvad marinaen kan 

tilbyde af fantastiske faciliteter og service samt Assens by’s fortræffeligheder.  

 

Der vil være lukket for strømmen i december, januar, februar og marts, dog åbnes der den 

sidste weekend i hver måned for opladning af batterier. Vandet vil være lukket, så længe der er 

frost. Masteskurene bliver aflåst til og med marts, men har man behov for at få åbnet, så 

kontakt havnefogeden i god tid. 

Hvis man ønsker at få kontakt med marinaen imellem den 1. december - 1. april så ring på 

mobil 21 69 15 67, da kontoret holder delvis lukket. Vi vil typisk være på marinaen 1-2 dage 

om ugen i vinterperioden.   

 

Venlig hilsen og god jul samt godt nytår fra Tove, Jan, Bjarne og Alex.  

 

Alex Hansen 

Havnefoged 

 


