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Indvielse af havnens nye kran 
 

Kære havneindskyder 
 

Den 13. marts kommer DK Kraner med vores nye kran, og den skulle gerne være færdigmonteret torsdag 

den 14. marts. 

 

Vi har hermed den store fornøjelse at invitere dig til indvielse af Vallensbæk Havns nye bådkran på 

søndag den 17. marts kl. 15:00 på servicekajen. 
 

Foruden at give en gennemgang og demonstration af den nye kran vil bestyrelsen servere lidt til gane og 

mave. Så kom og være med til at indvie den nye kran og nyde vidunderet, endda lidt før tid end 

oprindeligt planlagt. 
 

Med venlig hilsen 
Projektgruppen og bestyrelsen  
 
Havnekontoret 
Bemærk at havnekontoret fra og med den 18. marts går over til sommeråbningstider. 

 

Ny havneassistent 

Som alle sikkert ved, så har Lars valgt at stoppe på havnen efter godt et år hernede. Lars har i den grad fået 

sat sit præg på havnen, og jeg ønsker Lars alt muligt held og lykke med det nye job. 
 

Vi har heldigvis meget hurtigt fundet er afløser. Bjørn Hasløv er startet som havneassistent pr. 1. 

marts. Bjørn er 52 år og har en bred erfaring, som vi helt sikkert kommer til at nyde godt af. 

Jeg håber, at alle tager godt imod Bjørn, når I møder ham rundt om på havnen i den kommende tid. 

Nu bruger Bjørn tiden frem til søsætningsstart den 1. april til at blive fortrolig med de forskellige 

arbejdsgange, og det ser meget lovende ud. 
 

Søsætning 

Den 1. april er den første dag i den officielle søsætning 2019, og alle perioderne er lagt på hjemmesiden. 

Husk også, at du skal være flyttet ud på din normale plads senest den 1. april, hvis du hen over vinteren 

har rykket din båd til en anden plads. 

Der kan forekomme perioder, hvor det ikke vil være muligt at tage sin bil med ind på havneområdet i 

forbindelse med søsætning. 

NB: Er din båd allerede klar til søsætning, og står den længst fremme, så vi kan komme til den, er vi meget 

åbne for at få den søsat før den planlagte tid. Kranen skulle være klar fra og med uge 12. 
 

HUSK …  

Stil 2 personer, vær klar i god tid - det kan være, at vi er foran i tidsplanen. Der skal være ryddet 
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omkring stativet, og der må ikke ligge noget på stativet. Der skal ryddes op på landpladsen efter 

søsætningen. Skal vi rydde op efter dig, vil vi opkræve dig 405 kr. 
 

Husk nu at udvise godt naboskab rundt om på havnen. Sæt telefonnr. i bilen, hvis du tager den med ind 

på havnens område under søsætningen. Du kan afhente en lille mærkat på havnekontoret, hvor du kan 

skrive dine oplysninger 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 havnefogeden: 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 

Kontingent 2019 – 2020: 

Vi har udsendt fakturaerne, så hvis du ikke har modtaget din, skal du kontakte havnekontoret hurtigst muligt. 
 

Årsmærke: 

Når I har betalt jeres årskontingent, kommer  bare forbi havnekontoret og få jeres årsmærke til båden. 

I forbindelse med udlevering af årsmærke skal gyldigt forsikringspapir fremvises. 

 
 

Rottebekæmpelse 

Ja, så er vi i gang med en ny sæson, og det ville være rigtig godt, hvis alle tænkte på at holde 

rotterne væk fra havnen, selvom vi godt ved, at det nok er umuligt at få dem udryddet - men 

det kræver at vi får noget hjælp fra jer, som bruger havnen. Alt husholdningsskrald skal i 

affaldscontainerne, de mindre stativer er ikke til dette formål. 

Lad være med at overfylde og lad være med at stille poser ved siden af containerne. 
 
Miljøhuset: HUSK NU… 

Sortering i miljøhuset er utroligt vigtigt, så få lagt det forskellige affald i de rigtige beholdere. Det koster 

havnen rigtig mange penge, hvis det ikke er sorteret rigtigt. Er du i tvivl, så spørg. Er der fyldt op, så giv 

os besked. 
 

Affaldshus 

Igen i år er der nogen, der ikke helt kan finde ud af, hvad man kan smide ud i vores affaldshuse, og 

hvordan man gøre det. 

 

Det er utrolig dårlig stil overfor både andre bådejere og havnens personale at efterlade sådan en 

møgbunke, som vi så skal bruge tid på at rydde op i. Containerne er flyttet ud på vejen, så de kan blive 

tømt, og hovedreglen er, at kan det ikke være i containeren, så må du på genbrugspladsen med det. 

Affaldshusene er til dagrenovation, storskrald skal på genbrugspladsen. 



  
 

Vigtige datoer 

Ferie: 
Per: 
Heidi: 
Bjørn: 
Jurstinne: 

Vigtige informationer 

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

Kontaktoplysninger   

 

Kontorets åbningstider til og med 15. 
marts 2019 
Tirsdag, torsdag: 9-16 
 
Kontorets åbningstider fra den 18. marts 
2019 

Mandag: 11-18 
Tirsdag, torsdag og fredag: 9-16 
Onsdag: Lukket 
 
Telefon: 43 54 35 75 
Mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Havnefoged Havnesekretær Havneassistent Havnemedhjælper 

Per Møller Sørensen Heidi Kondrup Bjørn Hasløv Jurstinne Duissara 
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