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Sommeren er gået på hæld. Og vi oplever lige nu nogle temmelig blæsende dage. Sommeren
har været fantastisk. Og med mange gode arrangementer på havnen.
Ca. 7700 gæstesejlere og autocampere har til d.d. overnattet i havnen. Vi skal mange år
tilbage for at se tal magen til.
I weekenden i uge 29 havde vi fornøjelsen af besøg af ca. 50 bevaringsværdige træskibe. Det
lykkedes at få stuvet dem alle ind i den gamle havn og det var et flot syn. Tak til alle jer der
velvilligt flyttede jeres både til en midlertidig plads i marinaen. Vi har en forhåbning om at de
kommer igen i 2019. De var meget begejstrede for byens og kommunens store opbakning.
Ombygningen/nybygningen af nye bade/wc faciliteter er skudt i gang. Den røde toiletbygning
er fjernet og den nye skyder snart op. Indmaden fra de aldrende forhold bag havnekontoret er
næsten helt væk.
Det er tømrerfirmaet Allan Led Hansen der er på opgaven som hovedentreprenør.
Der er midlertidigt opstillet en toilet/bad vogn bag Marinetten.
I forbindelse med ombygningen skifter vi system til adgangskontrol/bad/vask/bom. Så alle kan
med fordel indløse deres gamle Bogense havnekort inden den gamle automat bliver udskiftet.
Snart er det tiden at få vores både på land og i den forbindelse vil vi minde om at få
afmonteret jeres gamle fortøjninger og indhalerliner. De må ikke blive hængende henover
vinteren. Vi bortskaffer efterladt tovværk i november/december.
Henover vinteren er det planen at vi skifter brodækket på bro 35 og 36. det betyder at
bådejere hvis både ligger på disse broer er nød til at finde en alternativ plads i november –
marts. Hvis i er i tvivl om hvor i kan ligge kan i ringe til havnekontoret og vi vil anvise en
plads.
I Uge 39 – 40 Går Vestafjord i gang med at ramme pæle mellem bro 22 – 23 og 23 – 24. til at
bygge grillpladser/opholdsarealer på.
2. – 3. februar bliver VM i CykelCross afviklet på havnen. Det betyder at broen igen bliver
monteret over den gamle havn. Og bådejere med båd i gammel havn skal enten finde en
anden midlertidig plads eller finde sig i at være ”spærret inde” i nogle dage/uger.
Samtidig vil adgangen til både den gamle havn og marinaen være udfordret i disse dage.
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.
I uge 42 holder havnen lukket torsdag og fredag. Til gengæld kører vi kran mandag – onsdag
fra kl. 0730 – 1800.
Hvis nogle af jer ligger inde med nogle små redningsveste som i ikke bruger mere, vil
krappebroen meget gerne overtage dem(hvis de ikke er mætte af dage). En jobpraktikant har
været så venlig at bygge en opbevaringskasse til os. Den står ved krabbebroen.
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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