Nyhedsbrev januar 2021
Landudvidelsesprojekt
Så er projektet for udvidelse af
landarealet på havnen endelig
kommet i gang.
Entreprenørfirmaet CG Jensen er
startet mandag den 4. januar med
etablering af byggepladsen,
udlægning af køreplader m.v.
Allerede på mandag den 11.
januar forventes det, at de første
lastbiler kommer med jord til
opfyldning.
Anlægsarbejdet vil betyde, at
færdslen til og på havnen vil være
påvirket i perioder. Entreprenøren
vil foretage den nødvendige skiltning for færdsel på havnen, og vi henstiller til,
at dette respekteres og at parkering i dagtimerne foregår uden for havnens
areal.
Anlægsarbejdet vil foregå frem til primo marts måned.
Har du ikke set, hvordan det endelige resultat planlægges, så kig på hjemmesiden
og se præsentationen fra dialogmødet. Det bliver helt sikkert et aktiv for havnen med
mere grønt i sommerperioden og yderligere plads til vinteropbevaring af både om
vinteren.
Søsætning
Havnekontoret vil i løbet af januar påbegynde planlægningen af søsætningsperioderne for 2021. Det betyder, at alle både registreres og stativer mærkes
med periode.
Herefter vil hver båd blive tildelt en dato for søsætning, som meldes ud via
hjemmesiden og Harba. Her vil det være muligt præcist at se, hvilken dato og
tidspunkt ens båd er planlagt til søsætning.
Vi beder alle om at planlægge deres forårsklargøring ud fra denne dato allerede nu,
så søsætningen kommer til at forløbe så snildt som muligt, og der skal rykkes så lidt
rundt på både som muligt.

Er der uopsættelige forhold, som gør, at søsætningen ikke kan foretages på
den planlagt dato, bedes dette meddelt havnekontoret så tidligt som muligt.
I forbindelse med planlægningen vil alle søsætningstider være belagt, så hvis der
ønskes en ny tid, vil dette først kunne planlægges, når søsætningen starter, og
der opstår huller i tiderne.
Vinterperioden
Lige et par mindre påmindelser i forhold til vinterperioden.
Både på land må kun være tilsluttet strøm, når du er på båden. Så oplever du, at
din nabo på land har strøm på båden, og de er taget hjem, så hjælp dem lige og
træk deres kabel ud af stikket. Ligger båden i vandet, må der selvfølgelig gerne
være strøm på, men ikke til opvarmning.
Alle fald på båden skal være fastgjort, så de ikke står og klaprer hele vinteren, dette
gælder for både i vandet og på land.
Stiger skal være fastlåst langs vangen på stativet. Løse stiger vil blive samlet
sammen, så de ikke kan bruges til at skaffe sig adgang til landbåde.
Parkering af biler på havnen er som altid muligt, men husk nu enten at have dit
telefonnr. eller dit havnenummer i ruden, hvis du ikke parkerer på de officielle
parkeringsarealer.
Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen for Vallensbæk Havn afholdes i 2021 tirsdag den 16. februar kl.
19:00 – husk at sætte kryds i kalenderen.
Havnekontoret
Telefon: 43 54 35 75 - mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk
Grundet de gældende restriktioner for Covid-19 vil åbningstider til og med februar i
første omgang være følgende:
Tirsdag: Åbent for personlig betjening efter aftale. Telefontid kl. 12-16.
Torsdag: Telefontid kl. 12-16.
Havnekontoret kan træffes i åbningstiden på ovenstående telefon og mail.

