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Nyt fra Havnekontoret 

September 2015 
Efteråret nærmer sig med hastige skridt, men vi håber at der endnu er nogle gode sejldage 

tilbage. Det må vi da have til gode, når nu juli var så kold, blæsende og våd…  

Den særdeles sløve juli betød en hel del færre gæsteanløb, og det er den samme klagesang fra 

alle havnene i vores område. Dog var august et lille plaster på såret.  

Sammenlagt har der til dato været ca. 10-15 % færre gæsteanløb i år kontra sidste år. 

 

Siden det sidste nyhedsbrev er der sket meget(som altid).  

Det nye søbad tager form og de nye faciliteter kan snart tages i brug. Udvendigt er der stadig 

meget arbejder der skal gøres, håndværkerne er i fuld sving.  

 

Vores nye tankanlæg er blevet flittigt brugt henover sommeren og vi glæder os over, at kunne 

tilbyde diesel og benzin 24 timer i døgnet. Sidste hånd på dette værk er et friskt friholderværk 

i træ med en lejder, så vi er fri for sorte dækmærker på skibene. Dette skulle gerne være klart 

ved udgangen af september.  

 

De gamle broer for enden af Vestre havnevej (det gamle skibsværft) er nedrevet og det har 

pyntet noget på området, men der mangler dog lidt finish og oprydning på land. Indtil videre 

er eneste afmærkning af det lave vand, hvor broerne var, en tilbageværende yderste pæl med 

rødt refleksbånd omkring. Bedre og mere tydelig afmærkning er under udarbejdelse. 

 

Vores nye overdækkede grillplads har været flittigt brugt henover sommeren og har skabt stor 

begejstring, især efter der blev fundet en løsning på ”børnesygdommene”. F. eks. Flytbare 

læsejl. 

 

Vi har haft en del udfordringer med vaskemaskinerne i vores vaskeri, og vi undskylder de 

gener de har forsaget. Det er naturligvis en skam når maskinerne er helt nye. Vi arbejder 

stadig på at få dem til at fungere efter hensigten.  

 

I foråret var der licitation på vores nye bådstativer. Det blev Wester Marina der fik ordren og vi 

forventer de første leverancer midt i september. Så der bliver et stativ til alle. Det er ikke 

nødvendigt, at bestille/reservere et stativ. Vi sørger for, at der er et passende stativ klar, når 

det bliver tid til, at din båd skal på land. 

 

I løbet af september vil der blive opsat belysning på den østlige grus-bådopbevaringsplads. 

 

Henover efteråret og vinteren vil bro 21 – 24 blive udskiftet til beton flydebroer. De bådejere 

der lader deres både ligge i vandet vinteren over og som vil blive berørt af udskiftningen, 

kontakter vi for, at lave en aftale om en midlertidig plads et andet sted i havnen. 

 

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: [@TLF]  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 til torsdag fra kl. 7.00 til 15.30 (Sidste kranløft er kl. 14.30) og 

fredag til kl. 12.00 (Sidste kranløft er kl. 11.00). 

Igen i år tilbyder vi kranløft en weekend i oktober. Når datoerne er fastlagt vil der komme et 

nyhedsbrev ud herom.  

 

http://www.nordfynskommune.dk/onlinebooking


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. 

  

Som noget nyt er det nu også muligt at have fast strøm på vinteropbevaringspladserne. Ved 

ønske om benyttelse af fast strøm på vinteropbevaringspladserne skal der fremvises 

dokumentation for en gyldig helårs forsikring på båden, samtidig skal bådejeren skrive under 

på, at alle installationer ombord på båden er lovlige. Hvis du ikke kan opfylde disse kriterier for 

at have fast strøm på vinteropbevaringspladserne skal det af sikkerhedsmæssige årsager, 

indskærpes, at der ikke må være udlagt elkabler og tilsluttet fast strøm på vinterpladsen, når 

bådene er forladt. 

 

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.nordfynskommune.dk 

  

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

havnens tlf. 64 81 21 15. 

  

Vi ønsker alle en god efterårs- og vintersæson. 
  

Med venlig hilsen 

Havnekontoret 

 

http://www.nordfynskommune.dk/

