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Kære alle

Julen nærmer sig, og havnekontoret holder som tdligere nævnt, julelukket fra fredag den 23. december og 

frem tl mandag den 2. januar.

Der vil i denne periode ikke være nogen fast på havnen, men skulle der opstå noget som vi skal tage os af, så

kontakt Havnefoged direkte på 30 54 07 05

Som I ved, så har vi meldt ud at indhalere og fortøjninger skulle fernes fra jeres pladser når jeres båd er på 

land, og det er selvfølgelig ret svært hvis det ikke er blevet gjort inden. Derfor har vi været rundt og løsne 

indhalere, og de er blevet langt ind på broerne.

Når vi kommer tlbage efer juleferien, så ferner vi alle de indhalere og fortøjninger som stadig ligger på 

broerne, så gør jer selv den tjeneste at kigge ned forbi jeres pladser og samle jeres indhalere og fortøjninger

sammen, ellers skal I ud og investere i nyt tl foråret.

De af jer som har jeres båd i vandet, og som stadig har indhalere monteret, der regner jeg med at I selv 

holder øje og får dem fernet hvis det bliver nødvendigt.

Der er vedhæfet et link tl en artkel omkring brandfare ved brug af afugter. Husk nu at det ikke er tlladt at 

bruge strøm tl opvarmning af jeres både, uanset om den står på land, eller ligger i vandet. Og husk nu at 

det ikke er tlladt at overnate i både på land, eller at have fast landstrøm tlslutet.

I det hele taget, pas nu på jeres egen og naboens båd.

htp://newsbreak.dk/akut-brandfare-har-du-koebt-denne-vare-saa-pas-paa/

2016 har jo været mit første år på havnen, og det har været en fornøjelse at lære både havnen, og alle jeg 

indskydere at kende. Jeg glæder mig tl at tage fat på den nye sæson i det nye år, og fortsæte med de 

projekter vi allerede har sat i gang.

Glædelig Jul og rigtg godt nytår tl jer alle.

/Havnefoged  
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