Nyt fra Havnekontoret
Vallensbæk Havn
Modtagere af dette nyhedsbrev:
Alle indskydere med mailadresse
Havnebestyrelsen
VSK’s bestyrelse
VBK’s bestyrelse
VKKC’s bestyrelse

Dato: 16. juni 2013
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Kære indskyder
Hermed modtager du et kort nyhedsbrev fra Havnekontoret, med information om den forestående
uddybning af indsejlingen, opfølgning på det nye adgangssystem samt en opfordring til at bruge
havnepladsernes Ledig/Optaget skilte.

Uddybning
Der er indgået en aftale med Ishøj Havn (herunder Ishøj Kommune) samt Strandparken om uddybning af
indsejlingen. Arbejdet påbegyndes torsdag den 20. juni 2013 og forventes at vare 5-7 dage.
Uddybningen kommer til at foregå på følgende måde:
En gravemaskine kører ud på indersiden af den nordlige stenmole og flytter sand over på den anden side
af stenmolen, for at danne en kørevej til gravemaskinen derovre. På den måde får vi samtidigt
uddybet det snævre løb ved Q og P broen.
Derefter kører gravemaskinen ud på ydersiden af
stenmolen og udgraver en sejlrende ved det nordlige
molehoved.
Der vil blive foretaget en topologisk kortlægning af
hele indsejlingsområdet, så vi efterfølgende kan
udlægge bøjer til at markere en indsejlings rende.
Dernæst vil vi informere om, hvor markeringerne
ligger samt hvor dybt der er i den nuværende
passage, som formentlig stadig vil kunne benyttes af
fartøjer med lav dybgang, fx motorbåde.
På længere sigt vil det sand, der danner kørevej nu
blive fjernet igen og til næste år vil HELE indsejlingen
blive udgravet, så der er 3 meters dybde i hele
indsejlingen, og ikke kun i en smal rende.

Nyt adgangssystem
Som nævnt i nyhedsbrevet i maj måned, er vi godt i gang med at installere det nye adgangssystem til
havnen. Der er gravet ud til pullerterne og de udgravede huller er nu midlertidigt dækket af køreplader.
Vi forventer at pullerterne installeres i løbet af uge 25. De vil dog ikke være aktiveret endnu, idet der skal
installeres IT og administrationssystem og de forudbestilte nøgler skal kodes.
Vi har en foreløbig idé om, at det nye adgangssystem kan idriftsættes medio juli måned, når vi er sikker på
systemet virker og alle som har bestilt nøgle fjernbetjeninger, har fået dem udleveret.
Placeringen af de tre pullerter bliver som vist på
billedet til venstre.
Den første står i indkørslen til havnen, der hvor
den gamle bom stod. Denne pullert vil normalt
være åben for fri passage mellem kl. 07.00 til
22.00 i sommerhalvåret.
Den anden pullert står på havneøen Krabben
efter bedding pladsen, men før havnekontoret.
Den tredje pullert står på havneøen Muslingen
efter indkørslen til søsætningskajen.
Disse pullerter er altid lukkede og skal aktiveres
med nøgle fjernbetjeningen for at man kan
passere i bil.
Har du husket at bestille din nøgle fjernbetjening ?
Vi har allerede modtaget over 200 bestillinger på nøgle fjernbetjeninger – tak for det. Det
sparer havnen for en masse administrativt arbejde, at vi kan få dem programmeret på
forhånd når nøglerne bestilles hurtigt.
De forudbestilte nøgle fjernbetjeninger udleveres når de er programmeret og systemet er
testet og fundet funktionsdygtigt. Det vil blive offentliggjort via et nyhedsbrev samt opslag
på hjemmeside og på havnekontor, hvornår nøglerne kan afhentes.
Hvis du ikke allerede har bestilt en nøgle fjernbetjening og hvis du får brug for en, så opfordrer vi til at
bestille den hurtigst muligt.
Bestilling af fjernbetjening kan foregå på tre måder:
1. Klik på den blå knap herunder for at bestille og betale for fjernbetjeningen.
Der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard.

2. Ved henvendelse på havnekontoret, hvor vi opdaterer stamkort og modtager bestilling og betaling.
3. Bestilling på e-mail og betaling ved bankoverførsel til konto 2217 - 5130 030 071.

Ledig/Optaget skilte
Sommerferie perioden nærmer sig, og havnen vil gerne opfordre alle indskydere til, at huske at bruge de
Ledig/Optaget skilte der er opsat ved bådpladserne. Specielt hvis ferien varer fra et par
LEDIG
dage til flere uger, vil det være rart, at de gæstesejlere som kommer til vores havn kan se,
hvilke pladser der er ledige til deres besøg.
OPTAGET
Vi er klar over, at mange skilte er falmede og måske kan være svære at se farven på eller
aflæse, men vi har masser af skilte på lager. Så hvis du tager dit gamle skilt med op på havnekontoret får du
et nyt udleveret. Hvis det er svært at få af, så kig forbi havnekontoret og lav en aftale om udskiftning af
skiltet. Husk, at havnekontoret har åbent alle hverdage mandag til fredag mellem 09:00 og 16:00.
Som en ekstra service til Jer der tager på ferie og vender skiltet til ledigt, vil vi gerne sørge for Jeres plads er
fri når I kommer hjem igen. Derfor kan I enten ringe til havnekontoret et par dage før I er hjemme og
meddele ankomst. Så går vi ud og vender skiltet til Optaget og flytter en evt. gæstesejler på pladsen over til
en anden plads. I kan også komme forbi kontoret inden afrejse og meddele forventet hjemkostdato eller I
kan sende en mail til havnekontor@vallensbaekhavn.dk, så skal vi nok lave en aftale med Jer.

Hjemmesiden
Husk at Vallensbæk Havn har en hjemmeside, hvorpå al væsentlig information til indskydere og gæster
publiceres. Det drejer sig bla. om vigtig
information vedr. besejlingsforhold,
navigationsadvarsler, nye anlæg eller
systemer i havnen som kræver
indskydernes opmærksomhed og/eller
reaktion.
Ligeledes vil man på hjemmesiden kunne
finde referater fra bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger ligesom alle
bestemmelser, prislister og havnens
vedtægt er publiceret her.
Adressen er: www.vhkb.dk
Vi er i gang med at rydde op i diverse
beskrivelser om besejlingsforhold mv. og
håber at vi i nærmeste fremtid kan være
sikre på, at al information på
hjemmesiden er relevant og opdateret.
Havnepersonalet ønsker alle indskydere en fortsat god sæson 2013.
Med venlig hilsen

Jesper Lund
Havnefoged

