
 

 

   

 Nyt fra Havnelederen 

December 2017 

Så er vi næsten ved at være færdig med efterårets bådløft, som har forløbet problemfrit, 

selvom vi måtte sige farvel til Jan lige inde bådene skulle op, da han ønskede nye 

udfordringer. Til gengæld kunne vi sige velkommen til Rikke, der sikkert i begyndelsen 

har fornemmet lidt betænkelige øjne, som heldigvis blev forvandlet til venlige 

tilkendegivelser af, at det klarede hun nu meget godt. 

Vi havde håbet at kunne banke nye skinner (fortøjningspæle) i december, men pga. 

store problemer med fremskaffelse af skinner, er det udskudt til januar eller senere hvis 

der kommer meget frost. Apropos frost, så er der nu lukket for alt vand i marinaen og 

det samme gælder toiletter, masteskure og strømmen. Vi åbner for strømmen den sidste 

weekend i hver måned for opladning af batterier og ellers igen permanent fra d. 26. 

marts, da påsken falder tidligt næste år. Har man et stort behov for at få strøm hele 

tiden, kan vi tilbyde en bimåler, så længe lager haves og som afregnes med 3 kr. pr. 

kWh. 

Som nogle måske har bemærket, så har bestyrelsen i samråd med kommunens vej og 

trafikafdeling af trafiksikkerheds og arbejdssikkerheds mæssige grunde fået etableret 

afspærring af den første sydlige ind/udkørsel mellem Næsvej og liftvejen. Alt for mange 

var begyndt at anvende liftvejen til uvedkommende gennemgående kørsel, derfor denne 

foranstaltning. Det kan samtidig oplyses at de 3 trafik ”bump” på Næsvej bliver ændret, 

så de bliver mere kørselsvenlige.    

Som led i en større uddybning i hele Assens Havn, forventer vi indenfor den næste 

måneds tid at få uddybet imellem bro A og B, så dybden igen bliver 3 m som den har 

været oprindeligt. Udgiften for Assens Marina forventes at ligge på ca. tkr. 60. 

 

Fra 1. december og indtil 26. marts vil marinakontoret ikke have faste åbningstider, men 

vi vil typisk være på marinen 2-3 dage om ugen, ellers ring på 2169 1567.  
 

 

Venlig hilsen og god jul samt godt nytår ønskes fra Tove, Rikke, Bjarne og Alex 

 

Alex Hansen 

Havneleder 


