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Info fra havnekontoret

Lidt fra havnefogeden: 

Der er så småt begyndt at komme liv på havnen igen, og det er altid skønt efter en lang mørk vinter. 

Der har været mange forandringer på havnen det sidste år, og der kommer også nye ting i år. For mig har 

det været et utroligt lærerigt år, et år med både ris og ros fra jeres side. Begge dele tager jeg imod med 

glæde, det er der vi finder ud af hvordan vi sammen får en bedre havn. Jeg får stadig gode input fra jer 

omkring ting der kan gøres anderledes, og dem lytter jeg selvfølgelig til. Derfor vil der fortsat komme nye 

ting, og andre måder at gøre tingene på fremover.

I år begynder vi at benytte årsmærker, så når jeres havnekontingent er betalt, så kom forbi kontoret og få 

det nye mærke for 2017. Det skal som altid sidde synligt så det kan ses fra broen.

Der er mange der allerede er i gang med klargøring, og andre som starter meget snart. Det betyder også at 

der skal vises hensyn rundt på landpladserne over for sine naboer. Det er rigtig dårlig stil at bruge 

højtryksspuler når naboen har klargjort sin båd.

Dæk af på jorden, og dæk af overfor naboerne så slibestøv og sæberester ikke flyver rundt til gene for 

andre.

I forbindelse med stormflod den 4. januar var der desværre nogle skader på enkelte elinstallationer, og i 

forbindelse med at vi får lavet dem, så udskifter vi til en mere fremtidssikret model. Det er tanken at vi på 

sigt får skiftet alle vores el standere i det tempo økonomien tillader det.

I gennem vinteren har Gråsælerne igen givet en hånd med, og det skal I have en stor tak for.

Containerne ved søsætningen har med deres hjælp fået en ansigtsløftning, og det ser ganske nydeligt ud 

efterhånden. (Containerne altså )



Vi fortsætter vores evige udfordring med at få ryddet op på havnen, og har du et gammelt stativ du gerne vil

af med, så sig det til os, så skal vi nok hjælpe med at få det bortskaffet.

Mandag den 13. marts starter Vallensbæk Kommune med legeplads projektet ved Søstrene P, det betyder at

der vil være noget grave aktivitet lige ved indkørslen til havnen. Så vær opmærksom på dette når I færdes på

havnen.

Søsætning: 

Som alle blev bekendt med i forbindelse med bådoptagningen, så prøver vi noget nyt i forbindelse med 

bådhåndtering ved søsætning.

Alle har jo valgt en periode hvor man vil søsættes, og bådene er placeret derefter.

Vi har været rundt og planlægge hvilken rækkefølge det giver bedst mening at søsætte, og derfor bliver der 

nu meldt nogle tider ud om hvornår I skal søsættes.

Tiderne der bliver meldt ud er krantiden, det vil sige at det er den tid vi forventer at I bliver løftet.

Det er derfor vigtigt at både du og dine hjælpere, samt båden er klar min. 1 time før, da vi begynder at flytte

både frem så hurtigt som muligt. 

Er det helt umuligt med den tid du har fået, så må vi lige tage en snak om hvorvidt vi kan rykke lidt rundt, 

men for at kabalen skal kunne gå op, så er det vigtigt at søsætningen foregår i den rækkefølge som bådene 

er placeret på land. Specielt er det vigtigt at alle jer der har valgt A perioden er klar, ellers spærre det for alle

andre.

Har du din båd på trailer, og står du tæt på vejen, så kan de komme til at stå i vejen i forbindelse med 

søsætning. Derfor er jeg nødt til at bede jer om at få flyttet disse så vi kan komme til.

Skal du finde en anden plads på havnen, så kig hvilket mærke der sidder på de andre både inden du stiller 

den. Står der A så skal de i vandet som de første, og derfor kan din trailerbåd ikke stå foran disse. 

Ellers så tag fat i mig, så finder vi en løsning.

HUSK: 

 Landpladsen skal være ryddet og rengjort
 Der må ikke ligge grej på/ved stativerne.
 Står du med mast på, så skal agter stag være fjernet så løfteåget har plads.
 Pletmaling ved støttemærker er i orden. Men du skal være klar, og der skal ryddes op. Og husk 

afdækning så det er din båd, ikke kajen der bliver malet.
 Vi er kun 2 personer på havnen, så husk hjælpere, gerne for mange end for få. 
 Holder din bil på havneområdet, så skal der ligge et telefonnr. så vi kan komme i kontakt med jer.
 Der kan forekomme begrænset adgang i perioder for biler i forbindelse med søsætning. 
 Trailerbåde skal fjernes så vi kan komme til stativerne.

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

kr. 360,00 og i yderste konsekvens udsætter vi søsætningen til pladsen er ryddet.

Vand: 

Selv om der er mange der gerne vil i gang med vandet, 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



Miljøhuse:

Sortering i miljøhuset er utroligt vigtigt, så få lagt det forskellige affald i de rigtige beholdere, det koster 

havnen rigtig mange penge hvis det ikke er sorteret rigtigt.

Er du i tvivl, så spørg. Er der fyldt op, så giv os besked. 

Vigtige datoer

Stativleje: 

Ferie:

Vigtige informationer

Parkering på havnen: Husk at lægge 

telefonnummer i bilens forrude, så vi kan 

kontakte dig hvis nødvendigt.
 Kontaktoplysninger

Åbningstider 13/3 til 15/9-2017:   
Mandag 11 – 18
Tirsdag  9 – 16
Onsdag 12-16
Torsdag- og fredag 9-16
Telefon: 43 54 35 75

Mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk

Havnefoged 
Per Møller Sørensen

 
Havneassistent
Jens Willeberg

Havnesekretær
Heidi Rasmussen
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