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Nyt fra Havnekontoret 

Marts 2019 
Foråret er kommet og det er tid til et nyt nyhedsbrev fra havnekontoret.  

 

Ombygningen/nybygningen af bade/wc faciliteter er forhåbentlig snart færdigt. Håndværkerne 

fra Allan Led Hansen mangler kun nogle fejlrettelser og justeringer. Faciliteterne er så småt 

taget i brug. Inden længe vil det nye adgangskontrol system blive sat i funktion. 

Som meddelt i sidste nyhedsbrev vil kortsystemet til adgangskontrol/bad/vask/bom blive 

erstattet af et kodesystem.  

To af toiletterne samt handicaptoiletterne vil være åbne for alle mellem kl. 6 og 23. derefter vil 

man skulle bruge en kode for at få adgang.  

 

LKN byg er gået i gang med etablering af nye grillpladser mellem bro 21 -22 – 23 – 24 og 

mellem 35 – 36. Derudover laver LKN en kajakflydebro ved slusen i den gamle havn, nye 

borde-bænkesæt, blomsterkummer og forlængelse af træplatformen ved siden af Castor. 

 

På en del af masteklargøringsplænen er vi i gang med at få etableret nogle 

autocamperpladser. Det er formentlig kun et par uger grave- og brolægningsarbejdet står på. 

Det er planen at disse autocamperpladser kun skal være åbne i juni, juli og august. Så de ikke 

er til gene for klargøring af master. 

Ved autocamperpladserne ved bro 39-40 har vi netop fået opført endnu en grillhytte og her vil 

også blive opført endnu en legeplads. Som vi håber at både fastliggere og gæster på bro 38-

39-40 bliver rigtig glade for. 

 

Brodækket på bro 35 og 36 har vi udskiftet henover vinteren. Vi mangler blot at få monteret 

strøm, vand, vende- og nummerskilte, så er de klar til brug. 

 

Havnens dag i år bliver lørdag d. 25.05.2019. altså midt i Fyncup weekenden. Derfor er vi ikke 

helt sikre på formatet endnu. 

 

Ligesom sidste år skal vi være starthavn for ’Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe’. Det 

betyder igen at alle andre skibe, som ellers har langsskibsplads i den gamle havn, skal rykke 

over i marinaen inden d. 21.07.2019. 

 

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. 

 

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/

