
 

 

SEJLERKAJEN 13 | 5400 BOGENSE | TELEFON 6481 2115 | HAVN@NORDFYNSKOMMUNE.DK | WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK 

Nyt fra Havnekontoret 
 

Maj 2021 

 

                   BOGENSE 
                   HAVN OG MARINA 

                      

 
 

Foråret er over os og sommeren er hastigt på vej. Det betyder klargøring og søsætning af både. 
Kranen kører på fuld damp og der er liv på pladserne. Vi glæder os til en ny og spændende 
sæson.  
Marinaen og havnen har d.d. ca. 70 flere udlejede pladser end samme dato sidste år. Det er 
sundt for havnens økonomi og skaber ekstra travlhed. Det betyder også at der er kommet 
mange nye sejlere til, som måske har brug for en hjælpende hånd og et godt råd. Tag godt imod 
alle de nye sejlere. 
 
Bro 27 og jollebroerne har nu fået et tiltrængt friskt brodæk. Det pynter. Men nok ikke så længe 
som vanligt. Der er kommet nye regler på imprægneringsområdet. Så vi nu ikke længere kan 
skaffe træ i imprægneringsklasse M. men må nøjes med klasse A. det kommer sandsynligvis til 
at betyde en del for holdbarheden i det barske salte miljø. 
 
Vores aldrende dieseltruck bliver til sommer skiftet ud med en EL-trækker(sådan en lufthavne 
bruger til bagagevogne). Det betyder at bådflyttervognen skal bygges lidt om. Det vil foregå i 

uge 25-26-27. Og krankørsel vil i den periode derfor være yderst begrænset.  
 
Bedst som vi troede at liften var i drift med kodetastatur, viste det sig at det stadig ikke 
fungerede. Derfor skal man fortsat komme til havnekontoret og låne nøglen. Hvis man har brug 
for liften. 
 
Vær opmærksom på skærpede regler for afskrabning og påføring af bundmaling. Læs på 
disse to links. https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/bundmaling-til-
fritidsbaade/ 
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-
kemikaliereglerne/bundmaling/ 
Overtrædelser straffes med bøder og fængselsstraf. 
 
På opfordring vil vi indskærpe at havnereglementet skal overholdes når vi klargøre vores både. 
Tænk på nabobådene når i sliber, skraber, pudser og maler. Havnereglementet findes her: 
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Borger/Kultur-og-
fritid/Havne-og-slaebesteder/Bogense-Havn-og-Marina/Praktiske-
oplysninger/Havneregulativ.pdf 
 
Vi erindre om at alt grej der henligger i masteskure og på pladser skal være mærket med 
bro/plads nummer.  
Alt hvad ikke er tydeligt mærket risikerer at ende i skrotbunken. 
 
Nyhedsbreve, takster og diverse meddelelser vedr. havnens drift kan ses på 
www.bogensehavnogmarina.dk  
I tilfælde af akutte og uopsættelige tekniske eller praktiske problemer, så ring på havnens tlf. 
64 81 21 15. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Havnekontoret. 



 
 


