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Havnefoged 

April har været en travl måned med mange søsætninger. Havnen er så småt ved at blive fyldt med både 

igen. Har du ikke allerede fundet din egen havneplads, så er det bestemt ved at være tid til at gøre det.  

Søsætningerne betyder, at der er ved at blive lidt plads rundt om på landarealerne, og vi begynder så småt 

at flytte rundt på både og stativer. 

I forbindelse med søsætningerne har der været trængsel rundt om på havnen, det har jeg prøvet at få styr 

på, ved at lave nogle begrænsninger mht. parkering og færdsel på området. Jeg beklager, de gener det har 

medført, men det har været nødvendigt. 

Jeg vil gerne opfordre til, at man altid lægger sit telefon nr. i bilen, så kan vi komme i kontakt med jer hvis 

det bliver nødvendigt, det gør det meget nemmere for os alle. 

Der har desværre den sidste måned været to episoder med påkørsel af pullerter, og en skade på en bil som 

har holdt udenfor parkeringspladserne. 

Alle pullerter er i normal drift, så vær nu opmærksom når I færdes på området, og respekter skiltning på 

området. 

Maj er sidste måned, hvor I kan bestille søsætning i denne omgang, specielt derfor er det vigtigt, at jer med 

både over 10 tons, får bestilt tid den 11. maj. De to dage har vi lejet bådvognen fra Hundige Havn, vores 

egen bådvogn kan - og må ikke håndtere - både over den vægtklasse. 

For de af jer som står i eget stativ, så skal I være opmærksomme på, at hvis båden vejer over 6 tons, så skal 

den flyttes over i et standardstativ for at blive søsat. 

Hvis der er nogen som ikke når at komme i vandet i maj, så skal I være opmærksomme på, at jeg ikke er på 

havnen fra uge 22-25. og derfor står kranen stille i den periode.  

Det kan i nødstilfælde aftales at søsætte i weekenderne hvor jeg er hjemme, men ikke fordi man ikke lige  

har haft tid til at male færdig sammen med alle andre. 

HUSK NU! Søsætningstider er enten formiddag (8.00-12.00) eller eftermiddag (12.00-16.00) 

Der er ikke faste tider, man skal være ved søsætningskajen i dette tidsrum med sin hjælper.  

Miljøhuset 

Vores miljøhus er til miljøaffald, og det er rigtig vigtigt at man sortere rigtigt. 

Jeg har brugt en del tid på at sortere affaldet, og det er lidt trist, at det er så svært at se forskel på 

malerbøtter og oliefilter. 

Det koster rigtig meget for havnen hvis der ikke bliver sorteret rigtigt. F.eks. så fandt jeg 5 stk. spraymaling i 

en anden beholder, end den der står spraymaling på. Var det blevet afhentet og der var lavet en kontrol, så 

ville det ifølge STENA, have kostet havnen 5 x 7000,- kr. altså en ekstra regning på 35.000 kr. 

 



 

 

Vinterpladser 

I forbindelse med at bådene kommer i vandet, så skal I lige huske at landpladsen skal ryddes op. 

Havnens regler er ret klare, der skal dagligt fjernes affald ved landpladserne. 

Hvis båden skal blive på land hen over sommeren, så skal vi lige have besked om det. Det kan blive 

nødvendigt at flytte de både som står på land for at give plads til forskelligt arbejde. 

 

Havnekontoret 

 

Marianne er tilbage efter ferie, og kontoret holder nu åbent som vanligt. 

Mandag fra kl. 11.00 – 18.00 

Tirsdag til fredag kl. 09.00 – 16.00 

Der er glemt et sæt nøgler i den gule mastekran, de kan afhentes på havnekontoret. 
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