
   

 

 

Nyt fra Havnekontoret 

Marts 2015 
 

Foråret nærmer sig, og det er tiden til et friskt nyhedsbrev fra havnekontoret.  

 

Som ny maritim leder, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den gode modtagelse jeg 

har fået af jer. Jeg ser frem til at samarbejde med alle havnes brugere og aktører og alle de 

spændende projekter, store og små, som venter forude eller allerede er søsat. 

 

Der er ansat en ny medarbejder på havnen. Nils Bach Laursen er ansat pr. 1. april 2015 og er 

klar til at servicere jer når den nye sæson begynder.  

 

Vi har i januar oplevet lidt blæsevejr, men heldigvis uden de store skader til følge. Nogle få 

presninger var blæst i stykker og et enkelt stakit var væltet, men nådigt sidste år taget i 

betragtning. 

 

Det er også nu fra i år, at stativordningen for alvor træder i kraft. Ordren på stativer er budt 

ud, og vi er ved at finde de kvalificerede tilbudsgivere. Det betyder, at når bådene skal på land 

til efteråret, skal alle stå i havnens stativer. Der er på hjemmesiden en vejledning til hvordan 

og i hvilke tilfælde, der kan søges dispensation til at bruge eget stativ. At alle står i havnens 

ensartede stativer betyder en væsentlig optimering af tidsforbruget ved optagning og 

søsætning. Samtidig giver det en bedre pladsudnyttelse.  

 

I løbet af uge 7 og 8 har vi fået foretaget uddybning af sejlrenden. Sejlrenden og havnehullet 

har nu igen en dybde på 4 meter, ligesom der igen er uddybet til 4 meter et stykke ind i 

gammelhavn. Passagen fra havnehullet til marinaen, som løbende er blevet smallere på grund 

af tilsanding, har igen fået en fornuftig bredde. I alt er fjernet mere end 4.500 m3 materiale 

fra havnens bund.  

 

I øjeblikket arbejder vi på at få opstillet en overdækket grillplads på området mellem 

legepladsen og marinaens sydlige hjørne. Vi forventer at have denne klar til sæsonstart.  

 

Arbejdet med at forny fortovet/kajkanten på Østre Mole er færdigt og afsluttet i denne 

omgang. Vi håber at kunne færdiggøre projektet i 2016. 

 

Inden længe påbegyndes arbejdet med, at nedrivning det gamle søbad på Østre Mole og 

opførelsen af det nye søbad vil herefter blive i gangsat. Det er et større projekt der vil vare 

indtil sommeren 2015, hvor det efter planen skal stå færdigt. Det vil betyde, at havnens toilet 

ved Søbadet vil blive fjernet, og der henvises til toiletterne på vestre havnevej. Det nye Søbad 

vil også indeholde nye faciliteter til sejlerne. 

 

I efteråret valgte vi, med succes, at tilbyde krankørsel i en weekend. Det vil vi også gerne 

tilbyde i 2015. Der tilbydes krankørsel fredag d. 10/4 indtil kl 16. og lørdag d. 11/4 hele 

dagen. Hvor det nu er muligt, at booke en tid til søsætning. 

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

personlige login er Brugernavn: xxx Password: xxx.  



   

 

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. 

  

Til slut vil vi ønske jer alle god arbejdslyst med forårsklargøringen. 
  

Med venlig hilsen 

Havnekontoret 

 

http://www.nordfynskommune.dk/

