Lederens månedsbrev – november 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Mange brikker begynner å falle på plass etter hvert. Båttekke på Langøya ble godkjent i
styret for Langøya og kystkultur den 27.11 og i kommunestyre 28.11. Vi er også i god dialog
med kommunen om utsmykning av området ved nordre brygge. Vi har også sammenfallende
interesse med kommunen om plassering av fiskerhuset etc. Vi følger vår handlingsplan og er
godt i rute. Det jobbes iherdig med å få taket på fiskerhuset ferdig før vinteren setter inn.
Det har vært stor innsats her denne måneden, og mange har bidratt.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for oktober måned.
1. Maskinhuset på Langøytangen fyr
Fyrlaget har kommet langt med restaurering av Maskinhuset, selv om det er kort tid siden de
begynte. Vi har fått aksept fra Kystverket til å kople fra nedløpsrørene fra takrennene til sisternen
under huset, slik at fukt ikke stiler opp i maskinhuset fra sisternen. Vi har også fått tillatelse til å
montere et elektrisk forbrenningstoalett i bygget.
Det er også utført en god del vedlikehold på Fyrmesterboligen. Det er et meget aktivt fyrlag som
Svein Erik Nilsen koordinerer.
Her er noen bilder fra arbeidet på maskinhuset

Tor Kjetil Gardåsen og Bjørn Einar Halvorsen i sving med sparkling og maling.

2. Småbåtlaget
I båtbyggeriet på Langøya er det restaurering av en vapram, mens det i verkstedet i Tollpakkboden
foregår restaurering av småbåter.

Bård, Ingvard og Bjarne i sving med båten «Markus»

3. Huslaget
Dette er et nytt arbeidslag som vi er i ferd med å etablere. Det har vært avholdt 2 møter hvor vi har
diskutert hvilke oppgaver som bør ligge her og prioriteringer fremover. Vi har i dag ikke noe godt
system for lagring/arkivering av diverse gjenstander og materiell i Tollboden og Tollpakkboden. Dette
prøver vi å forbedre ved å avsette rom og skap for dette med reoler etc.

4. Kystkulturuka ‐2019 (KKU‐2019)
Selv om det er langt frem til kystkulturuka 2019, som er 9.‐16. juni, så er vi så vidt i gang med
planleggingen. Tema for kystkulturuka har vært diskutert i medlemsmøte i kystlaget. Forslagene som
kom opp vil bli diskutert videre i startmøte for KKU‐2019 mandag 10 desember.

5. Modellbåtlaget
Det er 2 modellbåter som for tiden er under bygging. Brødrene Atle og Gisle Vemren er ivrige
modellbåtbyggere som har hver sin båt under konstruksjon. De holder til i finsnekkerverkstedet som
ble ferdig for ca. et år siden.

6. Fiskerhuset
Det har vært hektisk aktivitet på huset i november. Det ble satt som mål å få revet gammelt tak, lagt
på finerplater, takpapp og lekter for takstein og lagt takstein på plass for snøen kom.
Prosjektgruppen, med Edgar Gulliksen som prosjektleder for denne jobben, er på det nærmeste klare
med taket nå. En stor jobb har vært oppretting av taket. Det var nokså «salrygget». All takstein vil
være på plass første uka av desember.
Maling er også påbegynt innvendig.

Edgar Gulliksen, Dag Holmer, Audun Skaar og Tommy Ellefsen i sving med fiskerhuset
Foto: Lars Halvorsen

Her er takstein kommet på sørsiden

7. Motorlaget
Denne måneden har det vært jobbet med en stasjonær landbruksmotor type «Trygg» på 10 hk.

Motorlaget v/Oddvar Sørensen, Ingvar Bugtene, Johnny Wendelborg og Hans Tobias Aamaas i full
gang med mekking.

8. Styret for Langøya og kystkultur
Møte ble avholdt 27.11. Ett av punktene på sakslisten var båttekket som kystlaget har søkt om å få
bygge på Langøya. Innstillingen fra teknisk utvalg i kommunen var positiv. Styret for Langøya og
kystkultur hadde heller ingen innvendinger, og søknaden ble også godkjent i kommunestyret 28.11.
Den første søknaden ble innsendt i mai 2016. Søknaden ble stoppet i påvente av en avgjørelse i
saltsyde‐prosjektet. Vi er meget glade for at dette nå er i havn. Arbeidet vil starte til våren.
I dette møtet ble hovedpunktene i handlingsplan fase 2 Langøya gjennomgått. Styret vil følge opp de
tiltak som er satt opp.
Rehabilitering av søndre dampskipsbrygge går som planlagt. Finn Flogstad orienterte om status.
Arbeidet skal være ferdig til 16. mai 2019.

Skisse av båttekke. Endelige tegninger vil bli utarbeidet

9. Immateriell kulturarv
Immateriell kulturarv innfatter blant annet kunnskap og ferdighet knyttet til tradisjonelt håndverk. Vi
er blitt oppfordret av forbundet Kysten om å komme med innspill. Bjørn Heggem har i en artikkel
beskrevet hvordan man lager masterringer til en seilbåt. Artikkelen kan i sin helhet leses på
https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/laging‐av‐masteringer/

Gammel mastering til RS2
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