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Havnekontoret: 

Optagning af både er gået strygende og lakker nu mod enden, men der er jo nogle både, der bliver i 

vandet henover vinterperioden. 

 

I den forbindelse vil vi lige huske jer på de regler, der er vedtaget på en generalforsamling. 

 
 Både må ikke stå med fast landstrøm på land, og det er ikke tilladt at overnatte i både, der står på land, 

ligesom det er forbudt at benytte både som beboelse i perioden 15/11 - 1/4. 

 Indhalere og fortøjninger på pladserne skal fjernes. Det er ikke tilladt at lade disse sidde på pladserne 

hen over vinteren. Grunden er, at får vi meget frost, så kan der være risiko for, at isen får fat i dem med 

skader som følge. 

 Det er ikke tilladt at benytte el til opvarmning af både, hverken på land eller når båden ligger i vandet. 

 Der skal dagligt ryddes omkring båden på land, det vil sige at der ikke må efterlades ting omkring båden 

og på stativer. 

 Overdækning af både på land skal være forsvarligt fastgjort, så det ikke kan lave skader ved storm. 

 Ydersiden af E, Q og R har pladser som kategori B - det betyder, at alle forsikringer ikke dækker efter 

15. november. Det vil sige, at ligger båden i vandet hen over vinter, skal den enten flyttes ind på 

indersiden af broerne, eller også er I velkommen til at finde en ledig plads i inderhavnen; dette er for at 

skåne broerne ved vintervejret. Uanset hvad, så tjek med jeres forsikring, hvis I ligger i vandet hen over 

vinteren. 

 Husk at tjekke jeres forsikring, om der kræves ekstra støtteben på havnestativet, når du står på 

land med mast på. 
 

Både til salg: 

Som noget nyt har vi i år lavet et område ved Søstrene P, hvor vi har sat alle både, der er til salg – vi håber, 

at det hjælper på salget, da det jo er nemmere at komme til at vise bådene frem. 
 

Mastehus: 

Husk at der skal være manilamærke med 2020 på mast og bom, hvis I har betalt depositum for en 

hylde. Hvis I benytter jer af mastehylderne uden for, skal der også være mærke på. 
 

Miljøhuset: 

HUSK NU: Miljøhuset er til miljøaffald i forbindelse med jeres vinterklargøring. Køleskabe, vaskemaskiner og 
komfurer skal stadig afleveres på genbrugspladsen. 
Alt, hvad der bliver smidt i miljøhuset, skal vi betale for at komme af med. Det er lidt en uskik at sende 

regningen til de øvrige bådejere i havnen, fordi man ikke selv kan finde vej til genbrugspladsen. 

 

 

Nyhedsbrev oktober/november 2019 



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. 
 

Værkstedet: 

Når værkstedet brugers, bedes man venligst rydde op efter sig – det vil siger fjerne spåner, stumper, 

bøtter, klude osv. 

Og HUSK - Værkstedet er et værksted og ikke et lagerrum til opbevaring af diverse ting, hvis du har noget 

stående i værkstedet, så fjern det venligst, inden vi gør det. 

El- afregning: 

Alle, der ikke har afregnet el indenfor det sidste ½ år, bedes venligst komme forbi havnekontoret 

og få det ordnet. Hvis man ikke kan nå det i åbningstiden, er man velkommen til at sende en mail med 

et billede af, hvad tælleren står på, så vil jeg regne ud, hvad der skal betales, og beløbet kan man så 

overføre til havnens konto. HUSK at der skal afregnes el minimum 2 gange om året. 
 

Diverse info vedr. havneudvidelse: 

Kommunen har lavet prøveboringer 2 steder ved fiskerhusene som forberedelse til opfyldningen – men vi 

ved ikke hvornår de begynder! 

 

   Havsvømmebane: 
Banen placeres 210 meter øst for nordmolen og i en afstand på 100-120 meter fra stranden. Den afmærkes 

med gule specialafmærkningsbøjer. Fremover vil banen være udlagt fra 1. april til 15. oktober. 

 

Nyt betalingsanlæg: 

Et nyt betalingsanlæg til brændstoftanken er bestilt, og der bliver arbejdet på det efter den 15. november. 

SÆT X i kalenderen: HAVNENS DAG 2020 

13.06 2020 - Vild Med Vand - Vi modtager gerne nye ideer og tiltag!     

 
Lidt fra havnebestyrelsen: 

Vigtige datoer 
 

14. november 2019 kl. 18:30 afholdes Dialogmøde for havnens brugere i VSK’s Klublokale. 
25. februar 2020 kl. 18:30 afholdes ordinær Generalforsamling for Vallensbæk Havn i VSK’s klublokale 

 
Dialogmøde 

Som tidligere år inviteres alle indskydere og brugere af havnen til dialogmøde torsdag den 14. november 

kl. 18:30 i VSK’s klublokale over restaurant Krabben. 
 

Dialogmødet er åbent for emner fra indskydere og brugere af havnen og er også for bestyrelsen et 

forum, hvor der gives en status på igangværende aktiviteter og emner, som ønskes diskuteret. 

Vi håber igen, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage med input og dialog om vores 

fælles havn. 



Vigtige datoer 

Åbningstider fra 16/11 2019 – 16/3 2020 
Tirsdag og torsdag: 9-16 
Lukket 26-27-28/11 2019 pga. kursus 
Lukket mellem jul og nytår (uge 52) 

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: 
15. september – 15. november 2019 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9-16 
Onsdag: Lukket 
 
Telefon: 43 54 35 75 
mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk 
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