Nyhedsbrev januar –2018
Info fra havnekontoret
Først vil vi fra Havnekontoret ønske jer alle et godt nytår, og vi håber at alle er kommet godt en i det nye!

Ændring af adgange:
Vi er i gang med at ændre diverse adgange til nyt system, det bliver ændret til at man skal bruge sin
fjernbetjening for at komme ind i stedet for kodesystemet. Det vil automatisk blive om kodet når det er
klart.
Info vedr. søsætning:
Alle har valgt en periode hvor man ønsker søsætning:
Er er de 4 perioder:
A – 1. april – 15. april (minus d. 2/4)
B – 16. april – 30. april (minus d. 27/4)
C – 1. maj – 15. maj (minus d. 1/5, 10/5, 11/5)
D – 16. maj – 31. maj (minus d. 21/5)
Vi er i fuld gang med at planlægge hvilken rækkefølge der giver bedst mening at søsætte og I vil få besked
lige så snart vi har det hele på plads.
Hvis det er helt umuligt med den tid du får så giv os venligst besked hurtigst mulig så vil vi prøve at finde en
anden tid. Da det er en større kabale der skal gå op, så er det vigtig 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.
Når vi har lavet klarlagt rækkefølgen vil den kunne ses på vores hjemmeside

Havnekontoret er ubemandet perioden 18/1 - 2/2 -2018

Vigtige datoer
Ferie:
Heidi: 18/1 – 2/2 - 2018
Jens:
Per:
Kontaktoplysninger
Åbningstider:
Tirsdag og torsdag 9 – 16

Vigtige informationer
Parkering på havnen: Husk at lægge
telefonnummer i bilens forrude, så vi kan
kontakte dig hvis nødvendigt.
Seddel kan hentes på havnekontoret

Telefon: 43 54 35 75
mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk

Havnefoged
Per Møller Sørensen

Havneassistent
Jens Willeberg

Havnesekretær
Heidi Rasmussen

