
 

 Vallensbæk Havn - Nyhedsbrev – 5. februar 2016  
 
 
Ny havnefoged 
 

Den 1. marts tiltræder Per Møller Sørensen som ny leder af havnen. Per er 43 år og bor i Hvidovre 
med sin familie. Per er oprindelig uddannet maskinarbejder, men kommer fra en stilling på 
Amagerværket, hvor Per har været siden 2003 og har opbygget erfaring med ansvar for drift, 
vedligehold og leverandørstyring. Per har også et krancertifikat, dog ikke til mobilkran - endnu. Per 
glæder sig til at overtage ansvaret og bestyrelsen ser frem til at byde Per velkommen til havnen. 
 

Søsætning 
 
I år kommer vi til at planlægge søsætningen lidt mere stramt end normalt, da vi er afhængige af 
ekstern hjælp. Således vil der blive et element af planlægning i forhold til bådenes placering på 
land, så vi forsøger at tage dem i rækkefølge fra vejen mod broerne. Mere herom senere, når vi er 
helt klar med en plan. 
 
Vi planlægger at begynde reservation af tider i uge 10 (7. marts). 
 
Søsætning vil begynde umiddelbart efter Påske, og slutter med udgangen af maj måned. 
 
På grund af tidspres, henstiller vi venligst til at I får klargjort båden (bundmalet m.v.) i rigtig god tid 
i år. 
 

Bådtrailere 
 
Vi har stadig en del trailere (uden båd) stående på havnens område uden havnemærkater. Hvis du 
har en trailer stående på havnen, venligst check om den er mærket korrekt. Vi planlægger at fjerne 
trailere, der ikke er korrekt mærket inden den 15. marts 2016, da de optager en del plads på 
området. 
 

Blå kabler 
 

Brug af strøm forudsætter at det blå kabel med måler monteres i havnens strømudtag og 
eventuelle forlængerledninger bruges mellem det blå kabel og båden. Gebyr ved konstateret 
ureglementeret el-forbrug er kr. 1.200,00. Se venligst takstregulativet (på havnens hjemmeside). 
 

Ændring af kode til toiletter m.v. 
 
Vi har ændret koden til toiletter, baderum m.v., da den ikke har været skiftet siden etableringen. 
Den nye kode er 9635.  Omstillingen af koden vil blive foretaget fredag den 5. februar 2016. 
 
 



 

Sagen omkring Jesper Lund 
  
Sagen er fortsat hos myndighederne. 

 
 
Ferie 
 
Havneassistent Jens Willeberg holder ferie fra mandag den 8. februar og kommer tilbage den 25. 
februar 2016.  
 
BEMÆRK - Kontoret er kun bemandet tirsdag og fredag. 
 
AKUT problem – kontakt fungerende havnefoged Lennart Larsen – telefon 21 62 86 87. 
 
Bom system  
 

Bommen ved VKKC/VBK er blevet repareret. 
 
 
Med venlig hilsen  
Havnebestyrelsen 


