
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Maj 2019 

Det går rigtig godt med at få bådene i vandet og pt. mangler vi ca. 75, men i år skal der 

også være ryddet langs med marinaen senest d. 24. maj, da vi dagen efter holder 

Havnens dag/Vild med Vand. Hvis man allerede nu ved, at båden ikke når at komme i 

vandet inden tidsfristen, så ring til os. 

Biler skal som sædvanligt stå foran egen båd eller på en tom plads, så vi kan komme til 

bådene, der skal i vandet. 

Havnens dag løber som bekendt af staben lørdag d. 25. maj og i år forventer vi ekstra 

mange gæster, da der hele formiddagen oppe i byen holdes Biler & Håndværk 

arrangement. I den forbindelse efterlyser vi nogle, som vil gå og uddele en lille brochure 

om formiddagen oppe i byen, så alle bliver opmærksom på, at vi holder Havnens Dag 

på Marinaen i tidsrummet kl. 12-17. Se programmet på vores hjemmeside og aktiviteter 

på:  www.vildmedvand.dk/assens 

Mastekranen kan ikke benyttes lørdag d. 25. maj, da der holdes åben båd ved 

servicekajen og der vil blive begrænsninger i muligheden for at parkere langs med 

marinaen fra C broen og nord på, hvilket jeg håber på forståelse for. 

Ellers sker der også mange andre ting i Assens i den kommende tid, hvilket man kan se 

på følgende link: www.visitassens.dk/aktiviteter-i-assens-gdk1109751 

Koden til toiletterne er i år lavet om til 1448, og nyd nu de fine billeder på indersiden af 

toiletdørene, som samtidig er sikret imod afpilning af maling for dem, som har siddet og 

kedet sig. 😉 

Til sidst et lille opråb om, at alle orienterer sig om, hvor rednings-stiger, kranse og 

bådshager er placeret på broerne, hvis uheldet skulle være ude. I den forbindelse skal 

det nævnes, at vi har fået lavet ekstra rednings trappetrin i hjørnerne på servicekajen og 

malet dem gule. 

 

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

 

Venlig hilsen  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 

http://www.vildmedvand.dk/assens
http://www.visitassens.dk/aktiviteter-i-assens-gdk1109751

