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Det føles som om vinteren ikke rigtig vil slippe, men heldigvis har vi haft et par stille 

dage, hvor det lykkedes at få nedbanket 47 skinner og tilhørende plastikrør.  Vi har i år 

valgt at bruge 6 m plastikrør, så de komme helt ned i havbunden for at beskytte 

skinnerne bedre mod tæring. Omkring 1 m over vandspejlet monteres et ”mavebælte”, 

til eventuel fastholdelse af et indhalerreb og fortøjningstorvene, som skal sidde i den 

højde og ikke i toppen af fortøjningspælen. I toppen blive monteret en anordning, så to 

fortøjninger kan kvejles op samtidig. 

De første af marinaens 4 slibemaskiner med tilhørende støvsuger har været i brug og er 

der behov for et skrabejern, kan både klinger og skiver købes på kontoret.  

Nye årsmærker ligger klar til afhentning på kontoret. Er man en af dem, der har lånt en 

el-måler, må man gerne komme ind og få afregnet da der nu er åbnet for strøm alle 

steder. En lille bøn skal også lyde herfra om at få sat løftemærker på båden, hvilket er 

ekstra nemt at klare når båden sættes i vandet, da kan man se hvor stropperne har siddet. 

Mærkerne fås ved kranføreren eller på kontoret.  

Der er igen åbent for indkørsel ved H-broen, men for at forhindre gennemkørende trafik 

langs med broerne, vil der ofte være sat bomme op på liftvejen imellem C og D-broen. 

Så snart vi er sikker på, at der ikke kommer hård nattefrost, vil der blive lukket op for 

vandet, men indtil videre kan vaskerummet samt toilettet på bukkepladsen benyttes. 

Da det er i marinaens interesse, at der er et mad-/spisested på området, vil jeg lige slå et 

slag for vores lokale Føniks fugl ”Maagen” som havnegrillen har lejet sig ind i. Allerede 

langfredag holdes der påskebal med spisning. Tilmelding på www.billetto.dk ved at 

søge på påskebal. 

Marina kontoret har åbent i april på hverdage imellem kl. 9-12. 

  

 

Venlig hilsen og god påske Støt marinaens erhvervsdrivende: 

 

Alex Hansen  Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

Havneleder   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

2169 1567   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 

   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 6010 8886 


