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Nyt fra Havnekontoret 

December 2015 
Efteråret er nu vel overstået og vi har taget imod en foreløbig mild vinter.  

Trods de milde temperaturer har vejret bidt lidt i havn og marina. Henover de sidste 3 

weekender har vi haft rigeligt med blæsevejr. Flere broer har mistet er par brædder og 

brodækket på den vestlige slæbestedsbro har været løftet af og er nu genplaceret. Vi har 

afspærret den da den er blevet for ustabil til unødig færdsel.   

Ved det nye søbad er nogle store stakke muld og grus blevet skyllet i havnen, hvorfor der nu 

kun er ca. 2,8 meter dybt ud for den nye opholdstrappe. Til foråret får vi det uddybet, så den 

vanlige dybde genetableres.  

 

Jeg, Thomas, Har nu snart været ansat på havnen et år. Og det er med glæde jeg ser tilbage 

på året, der er gået, der har været store og små udfordringer. De fleste er blevet løst på den 

ene eller anden måde. Jeg har især været glad for samspillet og den gode dialog med jer 

brugere af havnen. Det er ikke altid vi er enige, men oftest er det det samme mål vi sigter 

imod. 

 

Fra d. 21. december til den 4. januar holder havnekontoret som udgangspunkt lukket, men vi 

vil dog af og til være at finde på havnen.  

 

Arbejdet med udskiftningen af bro 21 – 24 går som planlagt. Nu er de gamle broer fjernet, duc 

d’alperne er placeret og der arbejdes på landgangsbroer. 

d. 15. og 16. december ankommer første halvdel af de nye betonflydebroer. Hvorefter der vil 

foregå noget montagearbejde. 

Havnen er i gang med at få udarbejdet en løsning mht. lejdere så de der ønsker det kan få 

monteret en lejder ved deres plads for nemmere at komme til og fra borde.  

 

Nu hvor broerne ved det gamle værftsområde er fjernet, har vi indkøbt nye bøjer til 

afmærkning af området da vandybden her er meget ringe. Samtidig vil de gamle bolde, der 

viser sejlløbet til marinaen, blive udskiftet til nye afmærkninger. 

 

Krankørsel er her henover vinteren begrænset til at foregå tirsdag og torsdag. Og vi vil forsøge 

at samle så mange løft som muligt, da der går en del tid med til- og afrigning. 

 

Alle årets nyindkøbte stativer er nu leveret og samlet. Så vi er sikre på at der også i fremtiden 

er et stativ til alle. Næste projekt mht. bådstativer bliver at få indkøbt flere ekstra sidestøtter, 

så vi forhåbentlig næste år kan tilbyde vinteropbevaring af sejlbåde med mast monteret. 

 

Som nogle nok har bemærket er Ollerup entreprenør firma startet op på et projekt i bunden af 

den gamle havn. Projektet er en del af et større arbejde med at skabe bedre sammenhæng 

mellem byen og havnen. Lige efter svinget på Vestergade på vej mod havnen er opsat en stor 

planche med informationer om projektet. 

 

Til stor glæde for mange, er fortovet på østre mole ved at blive færdiggjort. Inden længe kan 

vi spadsere en tur langs hele kajkanten og glædes over de nye brædder på fortovet. Samt nye 

vandstandere. Det højner helhedsindtrykket. 

 

Nu hvor alle vinteropbevarede både er placeret i havnens stativer, vil jeg bede jer om at tage 

jeres gamle stativer med hjem fra oplagspladsen. De stativer der ikke er fjernet senest 1. 

marts 2016 betragtes som efterladt metalaffald og bortskaffes af havnen. Så finder vi på noget 

andet spændende at bruge området til. 

 

Husk vores infoskærm i sejlerstuen altid byder på en frisk vejrudsigt mm. 

 



Husk at du kan benytte vores onlinebooking system når du skal bestille tid til kranløft. Dit 

personlige login er Brugernavn: [@EMAIL]   Password: [@KNR]. Book dit kranløft på 
www.nordfynskommune.dk/onlinebooking eller ring på havnekontoret, indenfor vores 
åbningstid, så finder vi en tid til dig. Hvis du booker en tid online, skal du huske at logge 

ind. Hvis du ikke er logget ind vil systemet bede om dine kontooplysninger. Du skal ikke 
udfylde dine konto oplysninger, med mindre du har brugt dine to årlige gratis kranløft. 
 

Der optages både tirsdag og torsdag fra kl. 8.00 til 15.30 (Sidste kranløft er kl. 14.30). 

 

Det skal indskærpes, at alle der ønsker, at bruge fast strøm ifølge pkt. 6.6 i havneregulativet 

skal, have måler på og afregnes efter gældende takst ved alle forhold. Pr. 1. september 2015 

vil der blive opkrævet et depositum på 500 kr. for at låne en elmåler. Depositummet vil blive 

opkrævet i forbindelse med udleveringen af alle målere. Depositummet tilbagebetales når 

sejleren leverer måleren tilbage i samme stand, som da den blev udleveret. 

  

Der er ofte efterladt affald ved stativer og buske på vinterpladsen. Vi opfordrer alle til at rydde 

op omkring båden, når dagens arbejde er færdigt og aflevere affaldet/miljøaffald i de korrekte 

beholdere og sække i containergården ved værkstedet. 

  

I lighed med tidligere år, vær opmærksom på, at tovværk og indhalerliner som er glemt på 

broerne efter båden er sat på land, vil blive fjernet og sat på en palle bag værkstedet, hvorfra 

det bortskaffes efter en måned.  

Øvrigt grej, stativer, vogne, joller m.v. som henstår på havnens område eller ligger i 

masteskuret uden mærkning med bro og pladsnummer, vil blive fjernet og bortskaffet, så husk 

tydelig mærkning af tingene. 

 

Nyhedsbreve, takster og diverse meddelelser vedr. havnens drift kan ses på 

www.bogensehavnogmarina.dk  

  

Hvis der skulle opstår akutte tekniske eller praktiske problemer som skal løses, så ring på 

havnens tlf. 64 81 21 15. 

 

Til slut vil vi sige tak for et godt år til jer hver og en. Og rigtig glædelig jul og godt nytår. 

 
  

Med venlig hilsen 

Havnekontoret 
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