Nyhedsbrev April 2021
Søsætningen er i fuld gang, og foråret er så småt ved at indfinde sig, og vi kan alle
skimte sejlsæsonen. I modtager derfor dette nyhedsbrev med information og
relevante emner.
Landudvidelsesprojekt er afsluttet

Onsdag den 7. april var der afleveringsforretning på projektet for etablering af det nye
landområde på havneøen Krabben. Projektets gennemførelse er forløbet rimeligt
planmæssigt, kun forsinket lidt grundt den frostperiode som februar måned var
præget af. Alt i alt er udførelsen af projektet og resultatet endt som planlagt, og er nu
klart til brug, kun med ganske få udeståender.
Det vil have været dejligt hvis vi kunne inviterer alle til en fælles indvielse af projektet
med pølser og lidt at drikke, men Covid-19 situationen tillader endnu ikke dette. Så
det må blive en anden god gang.
Vi håber I har bemærket de gode billeder som ligger på Vallensbæk Havns Facebook
side fra arbejdet. Her følger lidt billeder fra det færdige resultat.
Der nye areal giver samlet ca.
1200 m2 til opbevaring af
både i vintersæsonen svarende til 30-40 både.
Hvilke forhåbentlig kan
modvirke at vi skal have en
masse både placeret på
vejareal og P-pladser på
havne ø’erne.
Den gamle spuns langs Lbroen bestod bl.a. af nogle
betonpæle, som vi har valgt at
gemme.
Disse betonpæle vil blive anvendt til adskillelse af arealer, og vil kunne flyttes som
sæsonen eller andre forhold kræver. Ligeledes kan de anvendes i forbindelse med
det årlige obligatoriske prøveløft af vores bådkran.
Alle gode forslag til hvordan disse betonpæle kan forskønnes eller udnyttes
modtages meget gerne. Send en mail eller tal med havnepersonalet.

Den vestligst del af
arealet vil blive indrette
som stejleplads for
fiskerne.
Her opstilles udstyr til
rensning af garn m.v.
som i dag befinder sig
på arealet foran
fiskernes hus.
Et mindre område vil
også blive belagt med
fliser.
Stien rundt om
havneøerne er ført
videre langs det nye
areal og belagt med
stampe grus.
Langs arealet er plantet
Skovfyr og
klitroseplanter.

K-broen som i
forbindelse med
projektet er fjernet er nu
genetableret som en
flydebro.
Lige som L-broen og
fiskernes bro til at laste
og losse grej og fisk, er
etableret som en ny
flydebro.
På broer og landareal
er etableret forsyning
med EL og vand.
EL og vand standerne
er den samme type
stander som vi har valgt
at forny alle broer med
over de kommende år.

Arealet foran restaurant
Krabben vil være et
grønt græsarmeret
areal, som i
sommerperioden kan
benyttes til ophold og
om vinteren til
bådopbevaring.
Den gamle fiskerflydebro er placeret ved
samme areal og vil kun
benyttes til isætning af
kajakker eller SUP’s,
eller måske fiske en
krabbe. Broen vil blive
renoveret hen over
sommeren.

Slutteligt, så håber vi at alle synes godt om det nye areal og de muligheder som det
giver havnen.
En tak sendes også til Vallensbæk kommune for et godt samarbejde gennem hele
projektet, og til Entreprenør C.G Jensen for et fint og veludført arbejde.
General info fra havnekontoret
Søsætningen har som sagt været i gang siden slutningen af marts, og havnen er så
småt ved at blive fyldt med både igen. Det er alt andet lige hyggeligere med en fyldt
havnen i vandet, end på land.
Vi har skrevet det ud før, men I får lige en påmindelse igen.
På havnens generalforsamling besluttede I at alle både i Vallensbæk Havn skal have
hjemhavn på, det vil sige at når man ligger i Vallensbæk Havn, så skal der stå
Vallensbæk eller Vallensbæk Havn synligt på jeres båd. Derudover så skal der også
være et gyldigt årsmærker på jeres båd, årsmærket skal sidde synligt fra broen. Hvis
I har behov for at have et årsmærke både for og agter, så kig forbi havnekontoret.
Dette skal være på plads senest 1. maj.
Som de fleste har bemærket, så har der været afspærret for bilkørsel i perioder.
Vi prøver så vidt muligt at holde så meget åbent som muligt, men når vi sætter skilt
op med indkørsel forbudt, uanset om det står midt på vejen eller i den ene side, så vil
vi egentligt gerne have at man respekterer skiltet og lade være med at kører ind.
Det er dejligt at der er ved at komme liv i havnen igen, og det betyder også at der er
mange gæster på havnen.
Ikke alle gæster kender eller respekterer havnens ordensregler, og det kan give både
utryghed og gene for havnens faste bruger. Derfor er vagten igen begyndt med sine
fast runderinger, og hvis I oplever noget som skaber utryghed, så ring meget gerne til
vagt eller politi.
Godt naboskab er også vigtigt her i havnen, så er din nabos fortøjninger gået løs
eller er de for stramme. Eller ser du noget andet som ikke er så godt eller ser
anderledes ud end det plejer, så skriv en mail til kontoret så vi kan gøre ejeren
opmærksom på problemet.
Generalforsamling 2021

General forsamlingen for Vallensbæk Havn er som annonceret udsat, og vil blive
afviklet lige så snart Covid-19 situationen tillader det.
Der udsendes fornyet indkaldelse snarest muligt.
Søsætning
Havnekontoret
Telefon: 43 54 35 75 - mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk
Åbningstider
Mandag:

11.00-18.00

Tirsdag:

9:00 -16:00

Onsdag:

lukket

Torsdag:

9:00 -16:00

Fredag:

9.00-16.00

