
 

 

   

 Nyt fra Havnelederen 

December 2018 

Et forrygende sejlerår er ved at gå på hæld, hvilket bl.a. har resulteret i en næsten 

fordobling af det budgetterede overskud, som nu forventes at ende omkring kr. 150.000, 

Bådhåndteringen er også forløbet godt, med Rikke ved roret. For nuværende er de sidste 

ca. 15 både ved at få fast grund under kølen, medens ca. 60 stk. har valgt at ligge i 

vandet vinteren over. Som vinterligger er det tilladt at flytte båden til en mere beskyttet 

plads. 

45 fortøjningspæle har måtte lade livet efter den årlige afprøvning, hvilket lige som 

sidste år ligger ca. 30% over gennemsnittet af knækkede pæle. Til oplysning koster det 

ca. kr. 4.000 at udskifte en pæl. Nye pæle vil være sat senest d. 7. december. 

Strømmen er som bekendt lukket fra december og til d. 28. marts, men hvis man lader 

sit stik ligge i nærheden af en el-stander, vil vi som en service automatisk sætte det i den 

sidste weekend i hver måned og tænde for strømmen, så bådens batterier kan oplades.    

Har man evt. en stige liggende ved båden, bedes den lægges på indersiden af stativet og 

låses fast, så ingen uvedkommende personer kan benytte den til at komme op i bådene. 

Vi forventer fortsat i vinterens løb, at få etableret kloak forbindelse fra Næsvej og over 

til A broen, hvor der skal stå en pumpestation til tømning af båd toiletter. Kloak - 

ledningen vil tillige blive tilsluttet afløbet fra spulepladserne, samt den kommende 

udtømningsplads til autocampere, som placeres ved siden af spulepladserne. 

Fra 3. december og indtil 28. marts vil masteskuret være aflåst og marinakontoret ikke 

have faste åbningstider, men vi vil typisk være på marinen 3 dage om ugen - ellers ring. 

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

  

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 


