NYHEDSBREV MARSTAL / ÆRØSKØBING HAVNE APRIL 2019
Hej. Hermed et lidt forsinket nyhedsbrev for april 2019
Vejret ser ud til at bedre sig, og både begynder at komme i søen.

OPKRÆVNINGER
En del brugere har fået forkert eller ingen opkrævning for året. Undertegnede har haft en længere samtale
med KMD ’ Kommune data’.
De mener, der er lavet fejl i kørslen af opkrævninger i marts måned. Nu har vi lavet en opfølgning digitalt,
hvorefter de mener, tingene burde gå i orden.
Såfremt nogle har fået mystiske regninger, må de gerne henvende sig på havnekontoret pr. mail eller
komme ned. Så kigger vi på det.
Husk!!! Bådmærker afhentes på havnekontoret i henholdsvis Marstal og Ærøskøbing

MARSTAL
Ophalerbeddingen er færdiggjort. Der foreligger nogle mindre opgaver, som havnens folk vil lave snarest.
Det drejer sig om Glacie i forlængelse af træbro, forlængelse af brofendere for enden af træbro og
afskæring af hjørnet ved indhakket.
Ellers ser det ud til at fungere fint, og jeg håber, der vil blive gjort god brug af anlægget.

LANDSÆTNINGSFACILITETER
DET RØDE PAKHUS
Vi er i gang med udskiftning af taget på det Røde Pakhus, desuden bliver der skiftet ovenlysvinduer og
skiftet træbeklædning hvor nødvendigt. På indersiden af det Røde Pakhus har der været en betydelig
slitage af beklædningen.

ÆRØSKØBING
BRO 1
Vi har pt. en tømrer i gang med at lave nyt gelænder ved bro 1. der bliver etableret 3 bænke på pælene ved
den tværgående del af broen.

NYT GELÆNDER BRO 1

SERVICEKAJ
Undertegnede håber knæene til Servicekajen vil blive monteret snarest. Håndværkeren havde desværre
ikke tid i de dage, der var lavvande. Forhåbentlig vil vejrguderne give os en håndstrækning snarest.

HAMMER
Hammeren i Vestre Bådehavn bliver renset og malet af havnens medarbejder, inden der kommer for
mange gæster. Derefter fortsættes i Gl. Havn. med den slidte hammer rundt Korn og Værftskajen.

REDNINGS STIGER
Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, er redningsstigerne under produktion. Der er bestilt 35 stk. og billedet
viser den foreløbige fremdrift den 29. april.
Som I kan se, mangler de at blive malet.

REDNINGSSTIGER
Grundet det gode vejr i april, øgede vi antallet af gæstesejlere med ca. 100 % i begge havne.
Undertegnede håber dette vil fortsætte fremover i sæsonen.

Med håbet om godt sejlervejr og hygge på havnene.
HAVNEFOGEDEN
CHRISTIAN ØRNDRUP

