Lederens månedsbrev – januar 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden Kystlag
Da er vi i gang igjen på et nytt år med nye utfordringer. Januar måned har vært uvanlig mild,
og vi er allerede i gang med aktiviteter som vi vanligvis gjør i april‐mai.
Det jobbes med forberedelsene til årsmøtet. Årsmøte i kystlaget er i år 25.februar. Invitasjon
er sendt ut. Husk å sette av datoen! Møtet starter kl.18.30 i Tollboden 2.etg.
Det er med sorg vi fikk beskjeden om at Georg Mustad er gått bort. Vi har hatt et godt
samarbeid med ham i mer enn 10 år i forbindelse med båtbyggeriet på Langøya. Han ble 90
år. Kystlaget er innstilt som neste leietager av båtbyggeriet. Bamble kommune vil bli
kontaktet for en formell leieavtale. Kystlaget vil sørge for at båtbyggeriet blir bevart, som det
siste gjenværende båtbyggeriet i fjorden, og vedlikeholde bygget og området rundt.
Vi har hatt møte med kultursjef Torodd Eriksen og hatt en presentasjon for utvalget for
oppvekst og kultur angående alternativt kystkultursenter. En gruppe vil bli satt ned av
kommunen som skal jobbe med dette i løpet av våren. Kystlaget vil være med i denne
gruppen.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for januar måned.
1. Båtlaget
Det har vært full aktivitet i båtbyggeriet. Det
jobbes med en kogg og en vapram. Det gjenstår å
lage nytt motorfundament til vaprammen.

Odd jobber med koggen mens Bård stoffer vaprammen. Foto: Bjørn Heggem

2. Tollpakkboden med St. Helena
Ettersom det bare har vært mildvær i januar har
vi kunnet jobbe utendørs med diverse aktiviteter.
Steiner hadde begynt å falle ut på fundamentet til
St. Helena. Her har det blitt forskalet og støpt.
Plankeverket der RS2 Langesund ligger trenger å
bli byttet ut. Det meste er fjernet, og nytt vil bli
montert. Rekkverk ved St. Helena og inne ved
Tollpakkboden kommer nå på plass etter hvert.
Det er også gjort klart for at belegningsstein kan
legges på utsiden av Tollpakkboden mot St.
Helena.

Foto: Bjørn Heggem

3. LFK UNG – kystlagets ungdomsgruppe
Arbeid med seilkoggen fortsetter, og
arbeidsbukken, som det har vært jobbet
med, er nå beiset og nesten klar for
bruk. Denne skal brukes av skoleelever
som er innom til å lære seg de mest
elementære knuter.
En liste med ønsker for 2020 er
utarbeidet. Foruten seilturer og
overnattingsturer er det ønske om å
lære mer grunnleggende om trebåter,
motorer etc. Vi har igjen søkt
Sparebankstiftelsen DNB om støtte til
ungdomsarbeidet, blant annet
redningsvester.

Foto: Kari Restad

4. RS2‐laget
Det har vært flere brevvekslinger mellom kystlaget og Lyngør Seilmakerverksted angående feil mål på
seil som vi kjøpte i 2017. Det vil bli vurdert å kjøre saken inn for forliksrådet.
All diesel har blitt pumpet ut av tanken i RS2 for utskifting av lekk utløpsventil. Det er søkt om støtte
til innkjøp av en del nytt tauverk til seilene.

5. Tangsnellene
Tangsnellene hadde sitt medlemsmøte 8. januar. Her er noen av de kommende møter/aktiviteter:


Onsdag 5.februar skal det lages appelsinmarmelade.



4.mars kommer Anette Skaugen Guldager og snakker om sine blåskjellsmykker.



1.april bakes honningkake og flatbrød til Kystkulturuka.



6.mai er det rusletur med Else Brit som guide.



3.juni er det forberedelser til Kystkulturuka.

Foto: Elisabeth Skreosen

6. Kommunen
Det er avholdt en presentasjon av kystlagets alternative forslag til kystkultursenter i møte med
politikere i oppvekst og kulturutvalget 22.januar. Kystlaget vil bli engasjert i det videre arbeid med
kommunen om en alternativ løsning til HORISONT.

7. Fyrlaget
Kystlaget har fått svar på vår søknad til Kystverket om å ta i bruk vaktrom i 2.etg. i fyrtårnet og
montere toalett og bad i 1.etg. Vi har fått positiv tilbakemelding på dette. Det er også søkt til
fylkeskommunen om bruksendring av gammel fyrmesterbolig B4. Her har vi ikke fått svar ennå. Vi
ønsker å innrede loftsetasjen slik at vi også kan bruke dette bygget til kystledvirksomhet.

Det har vært jobbet med sittebenker som skal settes ut til våren. Tor Ragnar legger her på et strøk
med maling mens Ingvar mekker motor/kompressor. Foto: Bjørn Heggem

8. Temaaften – Forbundet KYSTEN
Tuva Løkse fra Forbundet KYSTEN holdt et engasjerende foredrag om forbundet ‐ hva de driver med,
mål, etc. Her var det mye nytt som medlemmene ikke visste. Dette var et punkt i vår handlingsplan
som vi nå fikk dekket. Det var ca. 40 medlemmer tilstede, dvs. stinn brakke. Leder for
ungdomsgruppa, Emil Vinje Natland, informerte litt om gruppas planer for 2020.

Foto: Jan‐Olav Kvitnes

9. Andre aktiviteter
Jan‐Olav og Arild deltok på Skagerrak Sparebanks workshop om Lokalverdi ‐ en ny måte å finansiere
et nytt prosjekt. Vi vil vurdere dette ved kommende prosjekter.
Planlegging av LOS 300 jubiléet går sin gang. Det jobbes intenst med LOS‐heftet. Møte ble avholdt i
prosjektgruppen i slutten av januar. Annonsesalget har gått meget bra.
I forbindelse med storfloa i januar hadde vi ca. 20 cm vann inne på Cudrio. De viktigste gjenstandene
var flyttet opp i høyden, men det var allikevel behov for en del rydding og rengjøring.
Vi har påbegynt et arbeid med å fokusere på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i kystlaget. Dette vil
være tema på medlemsmøte 11.februar.

10. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter ‐februar 2020






Styremøte i kystlaget 4.februar
Tangsnellene møtes 5.januar
Temamøte – HMS i kystlaget 11.februar
Årsmøte i RS2 sameie 12.februar
Årsmøte i kystlaget 25.februar kl. 18.30

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

