NYHEDSBREV MARSTAL OG ÆRØSKØBING HAVNE JANUAR 2019
Så startede 2019 med kulde, blæst og højvande.
Der blev ikke konstateret de store problemer i Ærøskøbing og Marstal under højvandet den
2. januar. Dog var der en del oprydning efter vandet havde fundet et normalt niveau. Mest er det
tang, der ligger sig på vejene og specielt opmarchbåsene i Ærøskøbing. 165 cm er dog 12 cm
mindre end vi havde den 3. januar 2017, hvor vi målte 177 cm. Lige på grænsen til at give større
problemer.
Der gik ikke mange dage inden den næste tur kom med højvande. Men denne var kun på max 135
cm. over daglig vande, hvilket ikke giver problemer for Marstal og Ærøskøbing Havne.

Vi har mange projekter i gang.

Et af de større anlægsopgaver er Ophalerbeddingen ved Marstal Sejlklub. Den tidligere bedding
var meget slidt, og spunsen var nærmest gennemtæret all over. Desuden var platformen i dårlig
stand. Der vil blive etableret en ny Servicekaj med vanddybde på 2,6 meter. Desuden kommer der
en ny mastekran med elektrisk spil. Der vil desuden blive lavet en platform til lastbiler ved
servicekajen. Denne bliver til optagning og søsætning af skibe op til 10 tons. ”Munch Havne og
Anlæg” er startet med anlægget primo januar og forventer, at være færdige til sejlersæsonens
start. Undertegnede håber, alle der går tur på, eller bruger havnen på anden måde, vil acceptere
rodet og larmen i anlægsperioden. De næste par måneder?

En lille info vedrørende Promenaden. Dvs. ’græsarealet ved halevejen’. De faste bænke, har
måttet lade livet, idet de har været i dårlig stand i en del år. Der vil blive opsat nye inden for den
nærmeste tid.

Vi har i januar sat nye zinkanoder på spuns i Jollehavnen og Fiskekajen. Dette er en løbende
proces, som foregår i begge havne som renoveringsprojekter efter en nøje fastlagt tidsramme.

Undertegnede har påbegyndt indhentning af tilbud på forskellige redningsstiger til begge havne.
Jeg vil gerne have nogle mere synlige stiger på træbroerne. Desuden bør der af
sikkerhedsmæssige årsager være flere end for nuværende.

Havnens folk har udskiftet vores anduvning / ledelys ved Pilegården og indsejlingen til Marstal
Havn. De er udskiftet fra originale lanterner til LED lanterner, med en levetid på 20 år. Vi forventer,
de er indtjent på 5 år, idet havnevæsenet brugte kr. 3500 årligt på udskiftninger af pærer.

Handicapbro Vestre Bådehavn.

Ovenstående billede er etablering af handicapbro i Vestre Bådehavn, Ærøskøbing. Der har været
lidt forsinkelse, idet det er nødvendigt med lavvande for opsætning. Men vi forventer, den er klar til
sæsonstart.

Ellers håber jeg at vejr og vind vil tillade klargøring af havnene inden sæsonstart.

Med sejlerhilsen

Christian Ørndrup
Havnefoged
Marstal og Ærøskøbing Havne

