
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

November – December 2021 

Her i starten af november går det fortsat planmæssigt med at få både på land, men vi 

forventer at ca. 70 bliver liggende i vandet vinteren over. Hvis man fortsat vil sejle i 

vintermånederne, er det tilladt at lægge båden ud på de ydre pladser, så den ikke fryser 

så nemt fast og omvendt kan man også flytte båden længere ind i marinaen, hvor der er 

mere roligt. 

Vores toiletter ved marinakontoret låses af fra mandag d. 29. november til d. 25. marts, 

men de offentlige toiletter ved sejlklubben vil være åben hele vinteren. 

Strømmen afbrydes ligeledes fra d. 29. november til d. 25. marts, men åbnes kortvarigt 

den sidste weekend i hver måned, til f.eks. opladning af batterier. Lader man sit stik 

ligge i nærheden af et el-udtag, vil vi sætte det i på ovennævnte weekender. Hvis det er 

meget vigtigt at have strøm hele vinteren, kan der lånes en bi-måler af marinaen, hvor 

forbruget i ovennævnte periode vil blive afregnet til 3 kr. pr. kWh. 

Der lukkes for vandet på broerne og pladserne, når vi vurderer at frosten er ved at 

indfinde sig, men forventer at holde åben ved spulepladserne indtil midt i december. 

Husk som altid at låse løse stiger fast på indersiden af stativet, og fjerne f.eks. anker, 

propel eller andet af værdi, som let kan stjæles. Masteskurene vil være aflåst fra midt 

december til udgangen af marts, så ring og aftal tid hvis man skal have adgang. 
 

Fra 29. november og indtil 25. marts, har kontoret ingen faste åbningstider. 
 

Sidst men ikke mindst har vi fået ansat yderligere en havneassistent Søren Madsen, som 

starter i december.   
 

 

God jul samt godt nytår ønskes fra Tove, Bjarne, Lars, Søren og Alex 
 

 

Venlig hilsen  Støt marinaens erhvervsdrivende: 
 

Alex Hansen   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 

Havneleder   Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

2169 1567   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 
  

http://www.aqvirin.dk/

