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Nyt fra Havnekontoret 

Juli 2018 
Efter et par fremragende måneder med sommervejr kommer her et nyhedsbrev med håbet om 

at vejret fortsætter. 

 

Den utroligt langstrakte vinter betød i år desværre at alle søsætninger blev klemt 2-3 uger 

sammen. Og derfor har det været svært at få planerne til, at gå op. Og mange har nok følt at 

det var svært at få en tid i det stramme program. Det er naturligvis beklageligt, men det er 

svært at ændre på vejret. 

 

Arbejdet med den nye spuns ved å udløbet i den gamle havn er endelig færdigt og resultatet 

er blevet super godt. 

Projektet med sandforing og nye høfter på marinastranden er d.d. også blevet færdigt så 

stranden er klar til at modtage alle sommerens gæster.  

 

Ombygningen/nybygningen af nye bade/wc faciliteter er netop sendt i udbud. Så nu afventer 

vi at få nogle gode bud ind fra håndværkerne.  

Planen er at i september påbegyndes nedrivningen af wc/bade bygningen på vestrehavnevej 

og i oktober påbegyndes ombygningen af wc/bade faciliteterne på sejlerkajen.  

De skal efter planen begge stå færdige senest 15. januar 2019. 

I byggeperioden henviser vi til bad faciliteterne ved søbadet på østre mole samt toilettet ved 

bro 26(i perioden ind til første frostvejr.) derudover vil en toiletvogn blive opstillet ved 

sejlerkajen. 

 

I ugerne 31 og 32 er kranen lukket fordi den lige skal have en overhaling med frisk maling 

osv.  

 

D. 23/7 går starten på ’Fyn rundt for bevaringsværdige skibe’ fra Bogense. Det betyder at så 

vidt muligt skal alle der har fast plads langs kaj i den gamle havn flyttes til en passende 

placering i marinaen i weekenden op til. Dvs. 21/7 og 22/7. 

 

I øjeblikket er vi i gang med en generel oprydning blandt andet på gruspladserne. Hvor der 

ligger imponerende meget efterladt grej. I den forbindelse vil vi minde om at ALT hvad man 

har liggende i masteskur og på havnen i det hele taget, SKAL mærkes med navn og bro/plads 

nummer. 

Alt hvad der ikke er tydeligt mærket vil uden videre varsel blive bortskaffet.  

 

Hvis nogle af jer ligger inde med nogle små redningsveste som i ikke bruger mere, vil 

krappebroen meget gerne overtage dem(hvis de ikke 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. 

http://www.bogensehavnogmarina.dk/

