
 

 Nyt fra havnelederen 

marts og april 2022 

Her i starten af marts er de første af vores 4 udlåns-slibemaskiner begyndt på deres 

årlige slidsomme arbejde med at forårsklargøre bådene. Vi har, som de fleste er bekendt 

med, 2 slibemaskiner placeret i aflåste skabe ovre på bukkepladsen og 2 i det gamle 

masteskur. Nøgleudlevering aftales med marinakontoret, hvor man også kan købe 

slibeskiver og klinger til skrabejern.  
 

Udover at masteskurene allerede åbnes nu på fredag d. 11. marts, vil vi også åbne flere 

af vandhanerne på land. Dem på broerne åbnes først i slutningen af marts, når vi 

nogenlunde er sikre på, at der ikke kommer hård nattefrost.  

 

Der bliver åbnet permanent for el i hele marinaen fra fredag d. 25. marts, hvor vi 

samtidig vil gå rundt og samle elmålere ind. Toiletterne ved marinakontoret og i den 

røde bygning på bukkepladsen åbnes også samme dato. I år er koden 7913. 

 

Selvom vejret har drillet noget, er det lykkedes at udskifte snart 100 m af tømmeret, 

som sidder på siden af broerne lidt over vandlinjen. Vi har valgt at gå over til Azobe-træ 

for maksimal holdbarhed, da tømmeret pga. stigende vandstand oftere kommer i 

berøring med vandet, når det er højvande.       

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 sidde, mindsker risikoen for skader på båden samt letter vores arbejde. 

I år har vi lørdagsløft af både d. 23. april, 7. maj og 21. maj; man skriver sig på listen, 

der hænger på indersiden af døren i det gamle masteskur.  

 

Vi efterlyser ejerne til 4 trailer, som der er vist billeder af på efterfølgende sider. 

 

Assens Marinas nye interaktive reklame-brochure er nu tilgængelig via et link på 

forsiden af vores hjemmeside. 

 

Marinakontoret har åbent i april på hverdage mellem kl. 9-12 

Alle påskedagene har vi åbent i tidsrummet kl. 9-11, undtagen påskesøndag d. 16. april. 

 

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.assensbaadcenter.dk/


Er der nogle som kender ejerne til disse trailere? 

 

 

 



Er der nogle som kender ejerne til disse trailere? 

 

 

 
   


