
 

 

Nyt fra Havnefogeden 

Juli 2014 

Marinaen er ved at gå ind i sin rigtige sommerperiode, som sjovt nok følger 

skolesommerferien meget præcis, selvom man skulle tro at de fleste sejleres 

dåbsattest indikerer, at de ikke længere har skolesøgende børn, men det kan jo være 

at det er børnebørnene der skal luftes lidt. 

Hvis man ikke lige er ude at sejle så vil jeg fremhæve følgende 3 datoer hvor der 

afholdes forskellige arrangementer ved Assens Havn og Marina: 

 Tirsdag d. 22 juli - De store træskibe komme endnu engang til Assens. 

 Lørdag d. 2 august – Fra kl. 16. vil pladsen foran grillen og restaurant Mågen 

være inddraget til hyggemusik hvor bl.a. entertaineren Jacob Haugaard vil gå 

på scenen kl. 16.30 

 Fredag d. 22 august – Fra kl. 17 til 22 holder vi vores egen store marinafest 

med musik og helstegt pattegris. Prisen er 100 kr. pr. person og drikkevare skal 

selv medbringes, eller kan købes fra et opstillet fadølsanlæg.  

Tilmelding er påkrævet senest 14 dage før, men betaling kan vente til man 

ankommer på dagen.   

 

Det er igen tilladt at bruge højtryksspuler ved kranen, indtil vi i løbet af de næste 3 

måneder får etableret 2 nye spulepladser, vinkelret på det nye masteskur. 

Pladserne bliver omkranset af et 3 m højt plankeværk, og vil i første omgang få afløb 

igennem et sandfilter og videre ud i vandet. Der vil blive forberedt til montering af en 

olieudskiller samt en omskifter, så afløbet kan føres til offentlig kloak. 

 

Der er fortsat 20-30 både som mangler årsmærke, så kom nu ind på kontoret med   

en kvittering for betalt ansvarsforsikring, så vi slipper for at bruge mere tid på det.   

 

I juli måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

 Alle ugens dage fra kl. 9 - 12 samt kl. 16 - 18.  

 

Venlig hilsen og god sommerferie 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


