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

Dato: 18. juni 2015
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.
Vi har nogle vigtge informatoner i dete nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed tl.

KRANEN - SØSÆTNING
SIDSTE dage for søsætning:
Torsdag den 9. juli
Torsdag den 23. juli
Skal du have båden i vandet, så ring tl Marianne for at afale en td.

Arrangementet Åben Havn
Tak for et vellykket arrangement med ”åben havn”. Vi glæder os tl at gentage dete tl næste år. Det bliver
på grundlovsdag (5. juni). Sæt allerede et stort X i kalenderen. Jo fere vi er – jo hyggeligere.

Standardstatver
Hvis du ønsker at få båden op i et standardstatv, skal du snarest henvende dig for bestlling heraf. Har du et
”gammelt” statv bedes dete venligst klappes helt sammen.

Skilte tl båden
Vi har fået lavet skilte med havnens logo og Vallensbæk Havn. Prisen pr. skilt er kr. 300,00 og fås i fre
forskellige størrelser og fre farver. Når man anløber en fremmed havn, er det en god reklame for
hjemstedshavnen. Nye brugere i havnen skal huske at båden skal have et navn og hjemstedshavn.

Frihavnsmærke
Vi håber I får en rigtg god ferie med masser af oplevelser. HUSK frihavnsmærke og hvis turen går tl Sverige
en blanket med bekræfelse på betaling af havnekontngent. (Det er der nogle havne der kræver)

Havnekontorets åbningstder

Fra den 1. april tl 15. september 2015 er åbningstderne som
følger:
Mandag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Tirsdag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00

Onsdag fra kl. 11.00 tl kl. 18.00
Torsdag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Fredag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00

Åbningstderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.

Jesper Lund
Havnefoged

