
 

Nyt fra Havnekontoret 
Vallensbæk Havn  
 

Dato: 6. december 2013  
Af: Havnefoged  

Jesper Lund  

 
 

 

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

Stormen der passerede hen over Danmark i går, og stadig har en hale af kuling efter sig, har også haft 
indvirkning på Vallensbæk Havn. Denne storm har ikke været ligeså kraftig som den forrige i oktober, men 
den har haft et meget længerevarende moderat pres. 
 
Også denne gang er ingen fartøjer på land væltet !  Alle de både som står på land med mast på i de nye 
standard stativer, blev også alle stående. 
 
På grund af vindretningen har vandstanden i havnen i nat været ca. 1,50 mtr. under normal vandstand, 
hvilket betyder, at næsten alle fartøjer i vandet har stået på kølen. 
 
Idag kl. 09:00 er vandet på vej tilbage i havnen og er steget med ca. 0.50 mtr., men det forventes at vandet 
kommer meget hurtigt tilbage og at vandstanden vil stige til et godt stykke over normal vandstande.  
 
For at beskyttes vores el-anlæg har havnen slukket for alle HFI relæer på broerne. 
 

 Havnekontoret opfordrer alle bådejere til at tilse deres fartøj så hurtigt som muligt, hvad enten 
det ligger i vandet eller står på land. Specielt for fartøjer i vandet kan det at være fortøjningerne 
skal justeres / repareres. Ligeledes kan det være, at den afbrudte strømforsyning skal genetableres 
via en alternativ kabelvej. Kontakt Jesper for assistance. 

 Det er DIT ansvar som bådejer, at fartøjet er forsvarligt sikret. 
 
 

*************************************************************** 

Husk – fra den 10. december 2013 har havnekontoret åbent således: 

Tirsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

Ændringen gælder indtil forår 2014, og når der igen holdes åbent på fuld tid,  

vil det blive annonceret.mandag til fredag mellem kl. 09:00 og 16:00. 

*************************************************************** 

Med venlig hilsen  

Jesper Lund 
Havnefoged 

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


