NYHEDSBREV MARSTAL OG ÆRØSKØBING HAVNE FEBRUAR 2019
Så kom vi et par måneder frem. Efter afvikling af velfortjent vinterferie, er alle på havnene i gang
med klargøring til ny sæson.
Der foregår fortsat en del.
Landsætningsfaciliteter Marstal Lystbådehavn:
Det ser ud til, at Landsætningsfaciliteterne i Marstal Lystbådehavn går planmæssigt frem. Vi
forventer stadig at være klar til sæsonens start den 1. april.
Undertegnede vil dog henstille til, at alle holder sig ude fra arbejdsområdet under etableringen.
Entreprenøren arbejder med svært maskineri og er nervøs for ulykker på udenforstående.

Arbejde på Landsætningsfaciliteter

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at omklædningshytten på Eriks Hale er blevet åbnet. Såfremt
nogle skulle føle lyst til det kolde gys i de kolde vintermåneder.
Beddingerne:
A1 Consult har lavet et Detailprojekt som omhandler alle facetter i Søndre Bedding. Dertil hørende
udbedring af beddingsvogn, forbedring af betondæk og Miljøstation.
Der vil blive en renovering af spilhuset, som skal bruges til lager. Desuden bliver huset midt på
pladsen fjernet og eksisterende installationer bliver flyttet til lageret.
Den Nordre beddingsmur vil blive renoveret i samme ombæring.

Vi afventer med at lave anlæg på Nordre Bedding, indtil vi har set, hvorledes det går med Søndre
bedding. ’’2 – 3 års drift’’.
Redningsstiger:
Der er bestil nye redningsstiger til træbroerne i Marstal og Ærøskøbing. De nuværende er mildest
talt mangelfulde og nærmest usynlige. De nye vil blive gule med en holdbarhed på 20 år. Dog er
der ventetid, idet de skal præfabrikeres først.

Handicapkaj Vestre Bådehavn

Handicappladsen for gæstesejlere er næsten klar, vi mangler måtter på slippen og pullerter.
Der er bestilt forlængelse af broen. Dermed vil der blive en servicekaj til mastekranen. Pælen
nærmest mastekranen vil blive fjernet snarest.
Der er blevet indkøbt ekstra strømstander til bro 6 og 7. Disse vil blive opsat inden højsæsonen.
Undertegnede håber vejret vil være med os i marts.
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