
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

April 2019 

Sjovt at jeg sidste år på samme tid skrev ”det føles som om vinteren ikke rigtig vil 

slippe”, hvilket blot bekræfter, at naturen har sin egen rytme, som vi sejlere bare må 

tilpasse os på bedste beskub. Derfor er der også blevet åbnet tidligt for strøm og vand på 

hele marinaen, og de første både er allerede kommet i og andre er kommet op for 

forårsklargøring.  

Marinaens deltagelse på boatshow i Fredericia forløb nogenlunde, selvom vi godt kunne 

have ønsket lidt flere besøg på vores stand, af de ca. 31.000 som besøgte messen.  

Husk at bruge en af vores 4 slibemaskiner/skrabejern med sug, så der ikke svines under 

båden, når der skal forårsklargøres. Slibeskiver og skrabejern købes på kontoret. 

De nye årsmærker forventes først klar til afhentning på kontoret midt april. Dem der har 

lånt en el-måler, må gerne komme ind og få afregnet snarest. 

Hvis man endnu ikke har fået sat løftemærker på båden, så kontakt kranføreren på 

dagen for løftet, eller kom ind på kontoret efter dem. Korrekt markering af hvor 

stropperne skal side mindsker risikoen for skader på båden, samt letter vores arbejde. 

Vi vil bede alle om at respekterer forbudt kørsel skiltene foran kranen, vi arbejder tillige 

med at få etableret en mekanisk bum i nærmeste fremtid. 

 

NB! Vi har gennem vores brancheforening erfaret, at en mastekran ikke må anvendes til 

personløft, med mindre den blandt andet er godkendt til at løfte minimum 2000 kg. 

Vores er kun godkendt til at løfte 500 kg. Så den må ikke anvendes til personløft. 
 

Når båden skal i vandet og man ikke kan en hverdag, løftes der følgende 3 lørdage:  

20. april  4. maj  18. maj 

 

Til slut vil jeg lige minde om at havnens dag bliver lørdag d. 25 maj, men herom senere.  

 

Marina kontoret har åbent i april på hverdage imellem kl. 9-12 samt påskedagene 18, 19 

og 22 april i samme tidsrum. 

  

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 


