
 

 

Nyt fra Havnekontoret 
Vallensbæk Havn  
 

Dato: 7. oktober 2015 
Af: Havnefoged  

Jesper Lund  

 
 

 

 

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC. 

Vi har nogle vigtige informationer i dette nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed til.   
 
 
 

Modtagere af dette nyhedsbrev: 
Alle indskydere med mailadresse 
Havnebestyrelsen 
VSK’s bestyrelse 
VBK’s bestyrelse 
VKKC’s bestyrelse 



 

KIG TIL JERES BÅDE 
 
Da det har blæst meget – så kør en tur på havnen for at se, om såvel båd som fortøjninger er i orden. 
Fortøjningerne har været spændt helt ud, så tjek lige. 
 
AFLYSNING AF BÅDOPTAGNING 
 
Da det ser ud til at vinden vil være ligeså kraftig i morgen, kan det blive nødvendigt at aflyse de aftalte 
bådoptagninger. Kontakt lige havnekontoret, hvis du har bestilt tid til i morgen. 
 

Underskrivelse af kontrakter  
 
Der er fortsat en hel del nye brugere i havnen som ikke har fået underskrevet deres kontrakt. Kontrakterne 
er klar til underskrift på kontoret. 
 

Bådoptagning  
 
HUSK at parkere på de anviste parkeringspladser. Hvis din bil holder, hvor vi skal have både ind – så læg 
venligst et telefonnummer i bagruden, så vi kan kontakte dig. (Vi flytter bilen med teleskoplæsseren!!!) 

 

Ansvarsforsikring 
 
Der mangler stadig en del, som ikke har været på havnekontoret og vise deres forsikringspolice. Har du ikke 
mulighed for at komme i kontorets åbningstid – er du altid velkommen til enten at sende policen eller 
scanne den og sende den til denne mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk 
 

Vand og el 
 
Vi er nu i gang med at lave nyt el og vand på parkeringspladserne på havneøen Krabben. Havneøen 
Muslingen vil blive lavet næste år. 
 

Belægning ved VKKC 
 
Reparation af belægningen af vejen ud for Kano og Kajakklubben er blevet forsinket. Arbejdet vil blive 
udført, når bådoptagningen er slut. 
 

Havnekontorets åbningstider 
 

 

Fra den 15. september 2015 er åbningstiderne som følger: 
Mandag – fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

  
Åbningstiderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.  
 
 
Jesper Lund 
Havnefoged 
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