
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juli 2018 

Jeg gentager gerne det gode budskab fra sidste måned, at ”sikke et fantastisk vejr” vi har 

haft, hvilket indtil videre har givet ca. 35% ekstra besøgende, så vi nu er oppe på 

ca.1250 både og 160 autocampere. Ekstraløft af gæstebåde samt vores egne både ser 

også ud til at sprænge alle rammer, så her forventes ekstra 30% i kassen i forhold til 

budget på kr. 65.000,- 

Den forøgede aktivitet har desværre lagt beslag på noget af den tid, der var sat af til 

færdigmontage af de mange nye fortøjningspæle, men mon ikke det lykkes i løbet af juli 

måned. 

Det årlige Havnens Dag / Vild med Vand arrangement var en stor succes, med estimeret 

over 1.800 besøgende, så det bliver sikkert gentaget og endnu bedre til næste år. 

Men ellers kan man ved spisestedet Maagen Grill og Bistro i hele juli måned og lidt ind 

i august, hver lørdag aften fra kl. 17.30 til 22, nyde lyden af levende musik tilsat duften 

og smagen af helstegt pattegris, som kan bookes her, hvis man vil være helt sikker på en 

plads:  www.visitassens.dk/assens/book-oplevelser-paa-vestfyn 

Er man til de nogle gange lidt vovede viser, så får vi vanen tro besøg af 

www.visensskib.dk tirsdag d. 17. juli, som denne gang fra kl. 18.30 kan nydes sammen 

med lidt skipperlabskovs, inden det rigtigt går løs kl. 20. foran Maagen. Reservation kan 

ske på www.visitassens.dk/booking/21806 

Endelig er der det årlige træf af op til 40 gamle træskibe i industrihavnen, tirsdag d. 24 

juli, hvor der som sædvanlig sker en masse på kajerne. Se det kommende program her: 

www.visitassens.dk/assens-fulde-sejl-2018-gdk1086143 

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

samt lørdag og søndag imellem kl. 9-11. 

  

Venlig hilsen og god sommer Støt marinaens erhvervsdrivende: 

 

Alex Hansen   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 6010 8886 

Havneleder   Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

2169 1567   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 
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