
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

Juli 2020 

Så har vi haft den første smag af sommer i marinaen, og efter at der er åbnet næsten helt 

op for bl.a. tyske og hollandske sejlere, ser det fortsat fint ud med gæstebelægningen. 

For at gæstebådene skal føle sig ekstra godt tilpas i marinaen, opfordres alle fastliggere 

til kun at have permanent strømstik i el-stander, hvis det er nødvendigt og ellers have et 

dobbelt CE-stik imellem.  

Der bedes også vises hensyn når fastliggere fortøjer til pullerterne, så der er plads til 

gæstebådenes fortøjninger, og at man i det hele taget opfører sig som gode 

ambassadører for marinaen. 

Da Maagen Grill & Bistro ikke åbner i år, bliver der ikke lørdagsunderholdning som vi 

plejer. Til gengæld har vi fået arrangeret at Assens Sangkraftcenter kommer og spiller 

op til fællessang på marinatorvet hver onsdag kl. 20 varighed 15-20 minutter fra d. 8/7 

til 12/8. Alle er velkommen og det er gratis, blot husk at medbringe stemmebånd og 

godt humør. 

Vi har valgt indtil videre, ikke at stille gratis cykler til rådighed, samt sætte remedier 

frem til bordtennis/bordfodbold pga. risiko for CV19 smitte, da mange mennesker vil 

komme til at berører f.eks. et cykelstyr. 

 

Endelig har marinaen fået lidt klager over, at lege- og grillpladsen ved A broen, benyttes 

af større grupper som ikke direkte har tilknytning til marinaen, typisk om aftenen. Vi 

har derfor sat skilte op som præciserer, at området er for Marinaens betalende brugere, 

lejere/ejere af feriehusene på Næsvej samt daginstitutioner.  

 

Det årlige træf af gamle sejlskibe over i industrihavnen er desværre aflyst i år pga. 

CV19 og det samme er sommerfesten i Assens Marina.  

Fortvivl ikke! der sker fortsat mange ting på Vestfyn, hvilket man kan holde sig 

orienteret om på følgende hjemmeside  www.VisitAssens.dk under linket 

”Sommeraktiviteter – Se kalenderen her..” 

 

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

i weekenden og helligdage imellem kl. 9-11    

 

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 

http://www.visitassens.dk/

