1. marts 2019

Nyhedsbrev fra havnemester, Poul Anker
Foråret er på vej, de varme dage har der været medlemmer der har arbejdet med deres både, når solen har
varmet.
Havnekontoret ser der er mange der ikke har indbetalt havneafgiften, fristen er 1 marts.
Der spørges til vand på parkeringspladsen til klargøring af de vinteroplagte både. Vi afventer, at frosten ikke
kommer voldsomt tilbage. Fra d. 15 marts er mulig åbningsdag for vandet, men frost udsigt, vil kunne
udskyde det.
Der åbnes for toiletter og der kan hentes varmt vand i servicebygningens køkken.
Ny kode for adgang til toilet og bad er denne sæson 1233
Både kan sættes i vandet fra 1 marts, tårnkran og brændstofanlæg er sat i gang.
Mastekraner laver vi arbejde på og 1 april er de i gang.
De vinterliggende både i vandet ved bro C, har strømtilsluttet som der afregnes for indtil 1 april.
Vi er i marts i gang med rengøring af broerne, der børstes med fejemaskine og saltvand, derefter algerens.
Broformænd for de enkelte broer, bedes tage kontakt til mig, så den sidste klargøring af broer koordineres.
Vi har et stort pælearbejde i gang, pæle-rambuk arbejder i marts med at sætte pæle hvor der knækkede
pæle under vores årlige belastningstest. Der ændres på pæle flere steder i havnen og det er vigtigt pælerambuk kan komme i de områder. En oversigt hvor pælearbejde udføres, er opsat ved havnekontoret.
Strømstik, skal i efterse, synlige ledninger og mør kappe, vil blive påtalt.

Jeg har vedlagt en indkaldelse til arbejdsdag på havnen og det bliver d. 30 marts, koordineret med SYC

Foråret på havnen

1.marts 2018

Vi har brug for jeres hjælp til klargøring af den forestående sæson.
Derfor inviterer vi til en arbejdsdag i Sønderborg Lystbådehavn
Lørdag d. 30 marts kl. 09 og til eftermiddag.
Vi starter med kaffe og rundstykker i SYC`s klublokaler.
Senere serveres en lettere frokost.
Af arbejdsopgaver kan nævnes som sidste år:
Rengøre borde og bænke
Vandslanger og div opsættes, broer og land
Græskanter afstikkes og sand
Klippe hegn og budskads
Feje rundt i området
Sætte plantekummer frem med diverse planter
Plankeværn og andet sprøjtes med algefjerner
Legeplads efterses og evt. reparation.
Hjælp skal der også til morgen og middagsskafningen
Toilet og baderum, rengøre, male, derunder i højden.
Belægningssten tages op i mindre område og lægges andet sted.

Havnemester koordinerer, så skriv hvad du kan og hvad du kan medbringe, kost, skovl, spade, trillebør,
hæk- klipper, kantskærer, evt. trailer. Arbejdshandsker og værktøjskasse.
Vi håber, at rigtig mange har tid og lyst til at tilbringe en hyggelig dag iklædt arbejdstøjet.
Tilmeld på mail: havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk eller på SMS 27 84 85 25
Mvh Poul Anker

