Nyhedsbrev Vallensbæk Havn

30. maj 2016

Havnefoged
Den officielle søsætningsperiode er ved at være slut, vi havde den sidste lange dag fredag den 27. maj, hvor
vi fik de sidste både i vandet.
Der er et hængeparti med nogle af de store både, og det er besluttet, at der afsættes en dag mere til dem.
Denne dato vil blive publiceret, så snart den foreligger.
Vi har en virksomhedspraktikant for tiden på havnen, The, som går rundt og hjælper med de grønne
områder.
Jeg håber i tager godt imod ham.
Fra og med fredag den 27. maj vil I kunne møde folk fra Securitas rundt på havnen. Det har jeg valgt, fordi
der har været nogle meldinger om, at der er lidt rigeligt liv rundt om på havnen i de sene timer, og fordi der
er bådejere som har oplevet, at der har været ”uventede gæster” i deres båd. Jeg håber, det vil skabe lidt
ro og tryghed.
Fra starten af juni starter vi på en større oprydning og omflytning.
Stativer og trailer uden mærker vil blive samlet i et karantæneområde, hvor de efterfølgende vil blive
fjernet fra, hvis ejermanden ikke kan findes.
Landplads 1 og 2 vil blive tømt for både, og de trailere som må være på havnen, vil blive placeret i dette
område.
Alle havnens stativer vil ligeledes blive samlet på ét område.
Alt materiale som stiger, tovværk og andre ting der har været brugt ved klargøring af både skal fjernes, har
du eget stativ, så skal disse være ryddet så vi evt. kan flytte dem.
Vores grønne områder og beplantning vil blive gennemgået og ordnet, havnen trænger efterhånden til en
kærlig hånd.
Der bliver udskiftet bænke rundt om på havnen.
Broerne bliver gennemgået, og skader udbedret, og vores landpladser skal gøres klar/færdige så arealerne
kan benyttes som parkering, men også så de er klar til efterår, når vi igen skal have både på land.
Vores el på havnen skal gennemgås, der skal både være lys og strøm til alle.
Den nærmeste tids projekter - som vi starter op nu - vil nok strække sig hen over sommeren.
Som tidligere skrevet, så må man gerne lige gå forbi havnekontoret og oplyse til Marianne hvis man har

planer om at lade sin båd blive på land i år.

/Per

Mastehusene

HUSK mastehusene er kun til master og ikke stativer og andet.
Indbetaling på havnekontoret
Den 6. maj 2016 har en af havnens brugere været på havnekontoret og betalt kr. 425,00 på Dankort.
Vedkommende bedes venligst henvende sig på havnekontoret eller ringe – 43 54 35 75 – da vi ikke
umiddelbart kan identificere indbetalingen.
Efterlysning
Er der nogen som kender til denne? Den har ligget hen over vinter på græsplænen ved Juniorhuset.

/Per Møller Sørensen
Havnefoged
Havnekontoret
HUSK at havnefoged Per Møller Sørensen er på krankursus fra dags dato (30. maj) til og med fredag den 24.
juni 2016 og derfor ikke på havnen i hverdagene.
Kontorets åbningstider er som følger:
Mandag fra kl. 11.00 til kl. 18.00
Tirsdag – fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00
BEMÆRK!! Onsdag den 1. juni 2016 åbner havnekontoret først kl. ca. 13.00

