
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

November 2018 

Her i starten af november mangler som tidligere år ca. 50 både at komme på land, ud af 

de ca. 120 som fortsat ligger i vandet. Hvis man vælger at blive liggende vinteren over, 

er det tilladt at skifte til en tom plads, som måske er mindre udsat for vejrlig, uden det 

koster noget ekstra. 

Vi ser meget gerne, at man kommer 2 personer når båden skal løftes, da det ofte er 

svært at holde båden i en frisk vind samtidig med, at den skal styres på plads i stativet.   

Vi forventer at afprøve alle marinaens fortøjnings træpæle i slutningen af november, 

ved at sejle ind i dem med en af værftets slæbebåde. Start december bankes nye 

jernbaneskinner ned og monteres med plastikrør. Som noget nyt vil rørene nær toppen 

være forsynet med 2 stk. plastik klamper samt korte reb, så man kan hænge sin 

fortøjning op. Længere nede på midten monteres en klampe så indhalerreb og fortøjning 

ikke glider ned i vandet. 

Vores toiletter ved marinakontoret låses af fra d. 29. november og indtil d. 28. marts.  

Men de offentlige toiletter ved sejlklubben og vores toilet i den røde bygning på 

bukkepladsen vil være åbne hele vinteren. 

Strømmen slukkes ligeledes fra d. 29. november til d. 28. marts, men åbnes kortvarigt 

den sidste weekend i hver måned, til f.eks. opladning af batterier. Hvis det er meget 

vigtigt at kunne få strøm hele vinteren, kan der lånes en elmåler af marinaen, hvor 

forbruget i ovennævnte periode vil blive afregnet til 3 kr. pr. kWh. 

Der lukkes for vandet på broerne og pladserne, når vi vurderer at frosten er ved at 

indfinde sig, men forventer at kunne holde åben ved spulepladserne indtil midt i 

december.  

I november måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

• Alle ugens hverdage fra kl. 9 – 12  
 

Venlig hilsen  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 


