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Havnefoged 

Først og fremmest så vil jeg sige tak for den gode modtagelse jeg har fået som ny havnefoged, både fra 

bestyrelsen, personale, og fra de af jer som jeg har hilst på, rundt på havnen. 

Min første dag havde jeg desuden fornøjelsen af at hilse på en del, på den årlige generalforsamling. 

Der er mange nye arbejdsgange, som jeg skal blive fortrolig med, og vi er godt på vej. 

Jeg har allerede fået mange gode råd og forslag, hvilke jeg siger mange tak for. Det skal I endelig fortsætte 

med. Jeg lover at lytte til alle jeres input, men jeg forbeholder mig også at sortere lidt i, hvilke jeg vil bruge. 

Jeg håber, I fortsat vil stoppe mig op, eller kigge forbi kontoret med jeres forslag og udfordringer på 

havnen, kun sådan har jeg en mulighed for at tage hånd om det. 

Jeg kan kontaktes direkte på mobil: 30 54 07 05 eller på mail. havnefoged@vallensbaekhavn.dk 

/Per 

 

Havnekontoret 

Havnekontoret har nu åbent hver dag fra 9.00-16.00 

Husk nu at få sat havnemærke på jeres båd. 

Vand 

Selvom der er mange der gerne vil i gang med at vaske, så døjer vi stadig med kolde nætter, og derfor er 

vandet stadig ikke blevet åbnet. 

Så snart nattefrosten ser ud til at være slut, så åbner vi selvfølgelig for vandet, og det vil fremgå på 

hjemmesiden. 

Trailere 

Som det fremgik af sidste nyhedsbrev, så skulle de trailere som står ved Søstrene P, være fjernet den 15. 

marts. 

De trailere som ikke har havnemærke på, har vi ikke kunne finde frem til ejerne, og derfor er de flyttet over 

på P-Pladsen uden for bommen. 

Så står du og mangler din trailer uden havnemærke, så står den på P-pladsen. 
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Søsætning 

Planlægning af søsætning er i fuld gang, men som alle ved, så har vi lidt udfordringer i år omkring certifikat 

til vores mobilkran. 

Det prøver vi at løse ved hjælp fra ekstern vognmand og evt. hjælp fra et firma som udlejer kranfører, som 

må flytte både i vores egen kran. 

Pt. Har vi en dispensation til at vi selv må benytte vores kran stationært, og da vi endelig har fået vores 

bådvogn tilbage, så håber vi, at det hele flasker sig, så alle kan komme i vandet så hurtig som muligt. 

Husk at kigge forbi kontoret og få booket søsætning. Som udgangspunkt så søsætter vi i april og maj. 

HUSK at rydde op på landpladsen, når din båd er kommet i vandet. Skal vi rydde op efter dig, vil vi 

opkræve dig kr. 360,00. 

Påsken 

Påsken står lige for døren, og som tidligere år så holder havnekontoret lukket. 

Opstår der noget som ikke kan vente, så kan havnefoged kontaktes direkte. 

I ønskes en rigtig 

 

 

/Per Møller Sørensen 

Havnefoged 
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