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

Dato: 13. marts 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.

Nu er foråret her – vi glæder os meget tl sæsonstart. Bådene kommer i vandet og
der bliver liv på havnen. Vi ser alle frem tl, at vi får en rigtg god sommer. Husk at
bestlle td tl søsætning.

Vand
Der vil blive åbnet for vandet mandag den 23. marts 2015.

Adresseændring
Husk at meddele havnekontoret, såfremt I fyter eller ændrer telefonnummer/mail-adresse.

Standardstatver
Såfremt I ikke ønsker at bruge havnens statver i sæsonen 2015/16 skal kontrakten opsiges SENEST den 15.
maj 2015, jf. kontraktens punkt 5.
Står båden i standardstatv og har I bestlt td tl søsætning om formiddagen, så kom i god td – gerne kl.
08.30. Så håber vi meget, at bådejerne kan hjælpe hinanden. Kom også i god td om efermiddagen – det er
dejligt at kunne hjælpe hinanden og havnen kan som forsøg spare en mand tl søsætningen.

Egne statver
Hvis din båd står i dit eget statv, tal med dine naboer, der står foran, så I ved, hvornår I skal i vandet. Det er
vigtgt for os, så vi ved, om vi kan nå båden med kranen.

Stger, malerbøter m.v.
Da søsætningen så småt er ved at komme i gang, bedes I sørge for, at alle løsdele, som befnder sig under
standardstatverne, er fernet inden søsætningen, så vi kan få fat i statverne.
HUSK når båden er sat i vandet – ryd venligst op.

Parkering
Lad venligst være med at parkere i vejsiden – brug venligst parkeringspladserne. Det sinker søsætningen.
Hvis I parkerer ved bådene, sæt venligst en seddel med telefonnummer i bagruden, således at vi kan
komme i kontakt med dig, hvis din bil er uhensigtsmæssigt parkeret.

VIGTIGT – mærkater tl båden
I bedes venligst kontrollere, om jeres bådmærkat er tydelig og kan ses og læses fra broen. Alle både skal
have mærkat, idet denne angiver såvel jeres kontraktnummer som pladsnummer. Mærkaterne kan afentes
på havnekontoret.

Havnekontorets åbningstder

Fra den 16. marts tl 1. april 2015 ændres havnekontorets åbningstder tl følgende:
Alle hverdage fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
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

