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Så er foråret kommet til Assens Marina, hvilket de mange biler langs bådene 

bevidner, samt lyden af slibemaskiner og støvsugere her og der. 

Vandet er kommet tilbage på alle broerne efter visse reparationer, dog kun med en 

enkelt vandhane for gæstebro (Z) vedkommende, da resten af broens gamle rør er så 

nedbrudte, 

at det er nødvendig at lægge et nyt pex rør, hvilket vil ske i løbet af 1-2 uger. 

Den nye legeplads er også gået efter, og overholder nu de nyeste sikkerheds 

forskrifter, så inviter bare børn eller børnebørn ned på marinaen. 

Da det er vigtigt at vi alle har forsikringerne i orden, hvis man kommer til at lave 

skader på en anden båd eller person, har vi på kontoret været lidt mere krævende med 

at se en betalt ansvarsforsikring, førend der bliver udleveret et årsmærke. 

Et printudskrift fra betalingsservice, hvor ikke relevante transaktioner er overdækket 

er Ok. 

Det er forhåbentligt ikke gået nogle forbi, at vi i år gør en ekstra indsats for at 

forhindre spild af motor væsker, maling og afskrab på vores og campingpladsens 

græsplæner. Desværre har 2 sejlere allerede måttet lære det på den hårde måde, i 

form af regninger på flere hundrede kroner for opgravning af jord samt nysåning af 

græs og jeg har allerede flere mulige kandidater i kikkerten. Prøv nu at bruge de 

ekstra 5 minutter til at få dækket godt af og hvis man ikke lige kan få fat i en 

presenning, så har vi nogle man kan købe. Brug også vores fantastiske slibe støvsuger 

som kan lånes gratis, og under alle omstændigheder må der ikke slibes uden at der 

samtidig suges for at få opsamlet slibestøvet. 

En anden ting, som nok desværre kommer til at koste en bådejer en del penge, er 

maling der sprøjter over på andre både. Selvom man ruller malingen på, så skal der 

ikke meget vind til, for at bringe små dråber over på naboens båd, og det samme 

gælder hvis der slibes i f.eks. metal, så er det velkendt at små varme metal spåner kan 

smelte sig ind i nabo båden. 

Sidste nyt om Svingkran - Mole – Stativer 

Jeg vil hver måned skrive om hvor i processen vi er med de forskellige projekter.  

For nuværende venter vi på den geologiske rapport over undergrunden, men jeg har 

da fået så meget at vide, at det ikke ser så værst ud så det er da positivt. 

Et bindende tilbud på kranen og fundamentet skulle også være lige på trapperne, og 

igen indikerer telefon samtaler med leverandøren, at vores udgangspriser holder 

meget godt. 



 

Molen er ikke helt på plads endnu, da den er meget afhængig at undergrunden, 

d.v.s. hvor langt spunsvægen skal rammes ned. 

I næste uge besøger vi endnu en stativ leverandør, og skal samtidig også se på den 

vogn der skal transportere stativerne rundt. 

 

I April måned vil havnekontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


