
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juli/August 2021 

Juli måned er altid den travleste mht. anløb af gæstebåde, og vi forventer over 100 om 

dagen. Husk derfor kun at have el-stik tilsluttet, hvis det er nødvendigt og måske have et 

dobbeltstik imellem, så der er plads til gæsterne. 

Vores nye suger til bådtoiletter, der er placeret ved mastekranen, er nu idriftsat. Der skal 

ikke bruges kort, blot tryk på startknappen, og husk at tjekke indsugningsventil på 

bådens toilettank før der suges. 

Da vi også skal afvikle lidt ferie, er der kun bådløft tirsdage og torsdage, medmindre det 

er en akut situation. 

Jeg nævner lige proceduren omkring røde/grønne vendeskilte for de mange nye sejlere. 

Sejler man f.eks. om formiddagen og forventer at komme hjem samme dag, så lad 

skiltet være på rød. Sejler man før kl. 8 så SMS til mig, da vi ellers kommer til at vende 

skiltet til grøn på vores morgentur. 

Har man været væk og ønsker at komme tilbage, så SMA dagen før, eller senest kl. 9 

samme dag, så vender vi skiltet på rød om morgenen og informerer en evt. gæst om, at 

ejeren kommer i løbet af dagen. Forventer man at komme hjem meget tidligt, skal vi 

vide det 24 timer før, da vi ikke vil bede gæster flytte sig førend ca. kl. 10. 

SMS med ønske om at få vendt sit skilt bedes sendt til 2169 1567 og først når man får et 

ok tilbage, har jeg set det. 

En solotrompetist fra Assens Harmoniorkester kommer hver torsdag på Marinatorvet og 

spiller solen ned kl. 21, til og med d. 5. august, kom og nyd det.     

 

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

og weekend samt helligdage imellem kl. 9-11    

 

Venlig hilsen og god somme 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 


