Nyhedsbrev marts –2018
Info fra havnekontoret
Ny havne assistent
Som nogen allerede har bemærket, så er der kommet et nyt ansigt i Vallensbæk Havn. Den 1. marts er Lars
startet som havne assistent i havnen. Vi håber at alle tager godt imod Lars.
Lars kommer til havnen lige før vi skal i gang med søsætningerne, så vi er i fuld gang med at få gjort Lars
fortrolig med bl.a. bådvogn og bådhåndtering. Jeg håber at alle vil hjælpe Lars med at finde sig til rette med
de nye opgaver, opgaver som I jo har været en del af de sidste mange år, så jeg er sikker på at I kan hjælpe
Lars med mange gode fif.
Info vedr. søsætning:
Den 3. april er den første dag i den officielle søsætning 2018. Tiderne er så småt ved at være på plads, der
mangler d.d. kun lige at få styr på D perioden.
Der er lidt ændringer i år i forhold til hvordan vi håndtere både der står i eget stativ. Da vi har valgt kun at
lave det allermest nødvendige på vores kran, så betyder det at kranen kommer til at stå fast på
søsætningen, den vil ikke kunne transportere både, og den skal kører mindst muligt rundt. Derfor bliver vi
nødt til at bruge ekstern vognmand til at søsætte de både der står i eget stativ. Det betyder at der er faste
dage hvor vognmanden er på havnen.
A Perioden: 12 april
B Perioden: 19. april og 25. april
C Perioden: 4. maj
D Perioden: 16. maj
Udover ændringen af håndteringen af både i egne stativer, så foregår søsætningen af både på havnens
stativer generelt på samme måde som sidste år.
Der skal være 2 personer. Vær klar i god tid, det kan være at vi er foran i tidsplanen. Der skal være ryddet
omkring stativet, og der må ikke lægge noget på stativet. Der skal ryddes op på landpladsen efter
søsætningen, og eget stativ skal pakkes sammen og fjernes.
Der er nogle enkelte der har spurgt ind til om havnen kunne bortskaffe deres stativ efter søsætning. Det
kan vi sagtens. Du skal bare gå på Havnekontoret og få et mærke til at sætte på stativet, så får vi det
fjernet.
Husk nu at udvise godt naboskab rundt om på havnen. Sæt telefon nr. i bilen hvis du tager den med ind på
havnens område under søsætningen, du kan afhente et lille mærkat på havnekontoret hvor du kan skrive
dine info på. Lad være med at parkere foran både, det kan være de skal søsættes. Vis hensyn ved brug af
vand og slibeudstyr, det kan være at naboen lige er blevet færdig med at ordne sin båd.
Hvis du er klar til søsætning før den udmeldte tid, så prøv at tage fat i havnefoged, det kan være at vi er så
meget foran i tidsplanen, eller det kan være at der er opstået huller så du kan komme før i vandet. Lidt som
chancekøen til færger 

Info vedr. fjernbetjeninger:
Hvis I har en fjernbetjening der pludselig ikke virker så tjek om den lille røde lampe lyser når I trykker på
knapperne. Hvis der ikke er lys i lampen så skift batteriet ved at løsne de 3 små skruer og vippen den fra
hinanden. Batteriet der skal bruges er et 2032 som kan købes alle steder. Hvis jeres fjernbetjening er helt
defekt, så kom forbi havnekontoret og få den byttet.
Reminder:
Husk at sejle jeres båd på egen plads inden søsætningen starter 1 april.

Vigtige datoer
Ferie:
Heidi:
Lars:
Per:
Kontaktoplysninger
Åbningstider:
Mandag: 11 – 18
Tirsdag, Torsdag og Fredag: 9-16
Onsdag: Lukket, dog telefontid 9-12
Telefon: 43 54 35 75
mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk

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

Havnefoged
Per Møller Sørensen

Havneassistent
Lars Ambirk

Havnesekretær
Heidi Rasmussen

