
 

 

Nyt fra Havnekontoret 
Vallensbæk Havn  
 

Dato: 7. september 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 



 

 

 
 
 
Pullertsystemet 
 
Som nogle sikkert har observeret, er der nu på hver side af pullerterne lagt et gult felt. For at kunne 
aktivere pullerterne skal man fremover holde i dette felt og derfra kan man åbne for gennemkørsel. 

 
HUSK AT BESTILLE TID TIL OPTAGNING 
 
Vi gentager lige: 
 
Vi starter sæsonen for optagning den 1. oktober 2015 og slutter fredag den 4. december 2015. Det er 
selvfølgelig muligt at få båden op inden. 
 
De ”store” både der skal køres med Hundige Havns vogn tager vi op følgende datoer: 
 
Mandag den 5. oktober 
Tirsdag den 6. oktober 
Onsdag den 25. november 
Torsdag den 26. november 
Fredag den 27. november 
 
Ring til Marianne for at få en tid til at få båden på land. 
 

Skilte til båden 
 
Kom forbi og se de flotte skilte til båden – med såvel hjemstedshavn som logo. De kan købes for kr. 300,00. 
Skiltet fås i fire forskellige farver og størrelser. 



 

 
HUSK også at kontrollere, at jeres havnemærke er korrekt og læsbart. 
 

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

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 
 

EN REMINDER TIL DEM MED JOLLEPLADSER 
 
De af havnens brugere som har en jolle på jollepladsen, bedes venligst henvende sig på havnekontoret 
senest den 15. september 2015 og få et mærke til jollen, således at vi altid har mulighed for at kontakte 
dig, hvis det skulle blive nødvendigt. Mærket skal være placeret synligt og læsbart. 
 

Havnekontorets åbningstider 
 

Fra den 1. april til 15. september 2015 er åbningstiderne som 
følger: 

 
Mandag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 
Tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

Onsdag fra kl. 11.00 til kl. 18.00 
Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 
Fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

 

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 

mailto:havnekontor@vallensbaekhavn.dk
http://www.vhkb.dk/

