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I disse tider hvor Corona fylder så meget i Danmark er havnekontoret ikke bemandet. Al
henvendelse er nød til at foregå pr. telefon. Al udendørs arbejde foregår stadig. Det er blot de
administrative funktioner der udføres fra havnen.
På opfordring vil vi lige kort ridse regler omkring EL op.
Det er tilladt at være tilsluttet landstrøm når man opholder sig i/ved sin båd.
Det er ikke tilladt at bruge landstrøm til opvarmning, f.eks. varmeblæser m.v.
Hvis båden forlades er det ikke tilladt at være tilsluttet landstrøm uden forudgående aftale med
havnes personale.
Såfremt man ønsker vedvarende at være tilsluttet landstrøm kan man låne en ELmåler på
havnekontoret og derefter skal al forbrug af EL afregnes efter denne måler. Samtidig skal bådens
ELinstallation være godkendt.
det er havnepersonalet der vurderer hvorvidt den enkeltes Elforbrug skal afregnes efter måler.
Med jævne mellemrum fjerner havnepersonalet uretmæssigt tilkoblede landstrømskabler fra
standere.
Ingen andre end havnepersonalet er bemyndiget til at fjerne andres strømstik fra EL
standere.

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-tilfritidsbaade/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-omkemikaliereglerne/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-ogfritid/Havne-og-slaebesteder/Bogense-Havn-og-Marina/Praktiskeoplysninger/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.
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