
 

 

Nyt fra Havnekontoret 
Vallensbæk Havn  
 

Dato: 30. august 2013  
Af: Havnefoged  

Jesper Lund  

 
 

Kære indskyder 
 
Resultatet af havnens undersøgelse vedr. et nyt stativ system til bådhåndtering har været overordentlig 
postiv. 
 

 
 
Den samlede respons på undersøgelsen var 192 svar. Ud af dem har knap 39% meldt sig direkte til ordningen, 
mens knap 37% svarede, at de var interesseret, men ikke ønskede at melde sig til lige nu. Dertil har der været 
en række henvendelser på mail og personlige henvendelser på havnekontoret. Der er således nu tilmeldt 
omkring 100 både til den frivillige selvfinansierende ordning. På baggrund af denne meget positive tilbage-
melding, har havnens bestyrelse derfor vedtaget, at sætte ordningen i gang dette efterår. Stativerne vil blive 
leveret i løbet af 4 til 6 uger.  
 
Den årlige lejeperiode bliver fra 1. september til 31. august det følgende år, og der bliver således ikke 
opkrævet ekstra leje, hvis man af en eller anden grund ikke kommer i vandet senest 31. maj. 
 
Lejekontraktens ordlyd bliver tilrettet med den nye lejeperiode, og du kan vente med at betale og under-
skrive den til den dag, hvor du bliver taget på land. 
 

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



 

De som allerede har meldt sig til kan henvende sig på havnekontoret i perioden fra nu til båden skal op og 
underskrive lejeaftalen og betale første sæsons leje. 
 
Havnen har valgt at forenkle administrationen af stativerne, således at dagsleje ikke bliver muligt. Vi har ikke 
oplevet efterspørgsel på det og mener det vil være for dyrt at administrere i forhold til indtægten.  
 
Vi har endvidere valgt at droppe månedsleje, idet vi ikke mener at fx vinteroverliggere i vandet, vil stå en hel 
måned på land når der skal klargøres. Men vi vil beholde ugeleje som en mulighed, idet mange står på land 
netop en eller to uger, og vi har prissat denne type leje fornuftigt i forhold til første udkast. Vi er overbevist 
om, at ugeleje er den rette løsning både for havnen og for gæster og indskyderne. 

 
Prisliste: 
 

Systemstativer Priser for stativer gældende for 1/9-2013 – 31/8-2014 

Stativtype 
1/9 – 31/8 
pr. sæson 

Leje pr. 
påbegyndt uge 

3 tons 690 75 

6 tons 900 100 

12 tons 1.194 150 

18 tons 1.563 150 

Støtteben ved mast på om vinteren uanset bådens vægt: 230 

 

Der er stadig mulighed for at tilmelde sig ordningen de kommende uger. Tilmelding kan ske ved personlig 
henvendelse til havnekontoret, som har åbent alle hverdage mellem kl. 09:00 og 16:00. Du kan også sende 
os en mail på adressen havnekontor@vallensbaekhavn.dk med oplysning om ønsket stativtype, navn og 
havnenummer. 
 
 
Havnepersonalet ønsker alle indskydere en fortsat god sæson 2013. 
 
Med venlig hilsen  

Jesper Lund 
Havnefoged 

mailto:havnekontor@vallensbaekhavn.dk

