Lederens månedsbrev – mai 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Igjen en hektisk måned med stor aktivitet. Det nærmer seg Kystkulturuka, og de siste
forberedelser gjøres i disse dager. Vi håper at værgudene er med oss i de 5 arrangementene
som vi har i perioden 10.‐16. juni.
Dette er oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mai måned.
1. Klargjøring av småbåter for sommersesongen
Alle småbåter er nå kommet på vannet. Et omfattende arbeid er er utført av småbåtlaget. Plattgatter
Marie ble satt på vannet siste torsdag. Blank og fin i hekken er hun også!

2. Kystkulturuka 2018
Programmet er nå klart og ble annonsert i bladet «Det skjer i Bamble». Plakatene er også klare og vil
bli satt opp fra mandag 4.6. Det er kalt inn til pressekonferanse den 6. juni. Nustad barnehage er
involvert gjennom «plast i havet» De har vært på Langøya og samlet plastavfall på strendene og vil
fortelle om sine funn på pressekonferansen 6 juni. De vil også ha stand på kystkulturdagen 16. juni.
Nytt av året er at det vil være utdrag fra Nesjarspelet den 16.6. Billettene til den populære vise‐ og
allsangaften går unna, og det er kun få biletter igjen, så LØP OG KJØP! Biletter selges hos Boksafari i
Langesund.
Vi minner om våre arrangementer:



Fyrets dag på langøya. Ferge fra Langesund fra kl. 10.00
Kystkulturkveld på halen gård kl. 18.00. Foredrag om Langesundsfjorden tilblivelse v/Geo
Norvegica Geopark og om plastens livsløp og plast i havet v/Ineos AS og Norner AS.




Vise‐ og allsangaften på Langøya båtbyggeri. Båt fra Langesund kl. 18.00. Her blir det høy
allsangfaktor.
Kystkulturdag med utstillere, underholdning og aktiviteter for barn

For flere detaljer se vår hjemmeside www.langesundsfjordenkystlag.no

3. Kystlaget har fått en hovedsponsor
Kystlaget har inngått en sponsoravtale med Grenland Havn IKS (GH). GH ønsker med denne avtalen å
stimulere til kystkulturarbeid og bidra til at kystlaget kan tilføre økt kunnskap for oppvoksende
generasjoner og det viktige arbeidet som kystbefolkningen har bidratt med til sjøtransport i et
histirisk perspektiv.

4. Fiskerhuset
Det har vært avisoppslag i mai om plassering av fiskerhuset. Det er stor interess for dette. I et
møte med kommune den 23.5 i forbindelse med en annen sak, fikk vi greie på at det allerede
var et kommunestyre vedtak fra 4.4.2013 om at huset kan tillates flyttet til gnr 106 bnr 145.
Dette er tomta på sydsiden av Yvonnes pub i Langesund. Tomta er meget smal, og det er
umulig å få plassert huset, da
inngangen er på baksiden. Det blir
ingen tilfredsstillende passasje mot
fjellet. Det var ingen som stemte for
dette forslaget i en avstemning i
kystlaget. Det var hele 5 andre forslag.
82% stemte for forslaget ved
bystranda (like ved Smitangen), som
ble kystlagets innstilling. Brev er
oversendt til restaureringskommiteen
for fiskerhuset som vil samordne
innspillene fra Langesund Vel,
fortidsminneforeningen og kystlaget.

5. Cudrio sjøbod
Det er ennå noen små avklaringer som må gjøres med kommunen før en leieavtale om
Cudrio kan underskrives. Møte er avtalt 5. juni. Det har vært stor aktivitet med rydding i
slutten av måneden, slik at sjøboden kan holdes åpen i forbindelse med Shantyfestivalen og
andre festivaler gjennom sommeren. Vi holder også åpent på våre dugnadsdager tirsdag og
torsdag.

6. Båttekke på langøya
Kystlaget søkte kommunen i 2016 om å bygge et taktekke på Langøya for de små trebåtene
som lagres der på vinteren, samt at man kan vise frem noen båter på sommeren. Søknaden
ble stanset i forbindelse med kommunens eget arbeid med å vurdere bruken av de
kommunale byggene på Langøya (rundt hovedgården). Dette arbeidet er nå på det nærmeste
ferdig, og kystlaget søker igjen om å få sette opp dette enkle byggverket. Det er avholdt et
møte med kommunen før søknaden ble sendt inn. Vi håper på en positiv gehandling.

7. RS2
De siste klargjøringsjobbene er nå utført. Leif Karlsen var høyt til værs i forbindelse
med en jobb i masta. Ny kabel er også lagt fra radar ned til instrument. Her fikk vi god
hjelp fra kommunens brannbil. Erik og Ulf hadde heller ikke høydeskrekk. Skøyta har
nå hatt sine første turer blant annet til Barnas Dag i Porsgrunn.

8. Krana på Langøya båtbyggeri
De siste oppgraderinger er nå utført på krana. Sertifisering gjenstår. Det er søkt støtte fra
Sparebankstiftelsen for kjøp og oppgradering av denne krana, som er meget viktig for kystlaget.

9. Maskinhuset på Langøytangen
Kystverket er nå ferdig med sine aktiviteter på maskinhuset. Vinduene som ble tatt ned i fjor høst er
nå kommet tilbake. Vi satser ikke på noen arbeider der ute før sommeren er over. Bygget vil bli holdt
åpent under Fyrets dag den 10 juni. Det er søkt om støtte fra Norsk Fyrhistorisk Forening for
oppgradering av maskinhuset. Dette inkluderer også et toalett.

10. Kultursmilet
Planleggingen pågår for fullt til kystlaget skal ta imot 170 førsteklassinger fra 4.‐7. juni, samt elever
fra voksenopplæringa 8 juni. Dette er et samarbeid med Bamble kommune. Elevene skal også innom
Cudrio Sjøbod. Svein Nilsen har bemanningen klar, og nødvendige innkjøp er gjort.

Jeg vil ønske alle medlemmer i kystlaget en riktig GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no

