Lederens månedsbrev – mars 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Hele Norge står i en spesiell situasjon med tanke på spredning av korona‐viruset. Dette påvirker også oss i
kystlaget. Den 13.mars sendte vi ut informasjon om følgende tiltak til medlemmene:
 Alle faste aktiviteter avlyses inntil videre. Dette gjelder tirsdags‐ og torsdagsmøtene.
 Andre planlagte møter avlyses.
 Arbeidslagene stilles fritt mht. eventuelle jobber som de mener bør utføres, men det oppfordres
til å begrense antall personer som møtes.
 Lokalene vil ikke bli avstengt, så medlemmer med tilgang kan komme inn og gjøre småjobber.
 Alle må forholde seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra myndighetene.
Som en følge av dette ble også årsfesten 27.mars avlyst.
Tiltakene gjelder fortsatt inntil ny beskjed kommer.
Selv med de restriksjoner som er innført har det vært litt aktivitet både på fyret, båtbyggeriet på Langøya,
fiskerhuset, kaifronten på St. Helena etc., men innenfor gjeldende restriksjoner.

Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mars måned.
1. Konsekvenser av korona pandemien
Pga. de restriksjoner som er innført av myndighetene har kystlaget mistet alle sine inntekter som kystled
utleie på Langøytangen, utleie av lokaler i Tollboden og Tollpakkboden etc. Avhengig av hvor lenge dette
varer må vi tilpasse aktivitetene etter økonomien. Dette kan bety at vi f.eks. må vente med prosjektet
båttekke på Langøya som vi har budsjettert med kr. 100.000 i år. Styret ber også om at det bare gjøres
høyst nødvendige innkjøp i den perioden vi er inne i.
Kystkulturuka henger også i en tynn tråd. Vi vil ta en endelig bestemmelse etter påsken. Shantyfestivalen,
som er uka før kystkulturuka, er besluttet kansellert. Prosjektgruppa for kystkulturuka og styret i kystlaget
ser på et alternativ for å gjøre en «light» versjon av kystkulturuka f.eks. i forbindelse med
kulturminnedagene i høst, dersom det ikke blir noe i juni.
Hva som skjer med Kultursmilet, et ukes‐
arrangement for førsteklassinger i
begynnelsen av juni, er usikkert. Vi har
snakket med kulturkontoret som sier at alt
avhenger av om barneskolene er kommet i
gang da. Myndighetene vil komme med ny
info om dette 8.april. Det avhenger også av
myndighetenes øvrige bestemmelser.
Våre arrangementer, som Skaddenfesten i
mai samt gjennomføring av temaaftener
etc., er vi usikre på om vi kan gjennomføre.
De som møter holder avstand. Dette bildet
ble tatt før regelen om maks 5 personer ble innført. Det jobbes nå med 1‐3 personer i grupper og med god
avstand.

2. Båtlaget
Det har vært noe aktivitet på Langøya.
Båten som vi fikk i gave fra
etterkommere av Georg Mustad har fått
reparert stevnen, og diverse andre
reparasjoner er gjennomført hvor det er
påvist råteskade. Odd og Per er i gang
med reparasjon på bildet nedenfor.
Ellers så er det tid for å begynne med
vårstell av de andre båtene. Båtene der

ute er spredt over et stort område, og
det går fint at noen personer om
gangen jobber. En begrensning er antall
personer i Buster’n, som er maks 3
personer for å holde nok avstand.

Den sterke vinden i mars gjorde at noen av våre
båter ble «avdekket» og presenninger ødelagt.
Det har også vært ryddet rundt båtbyggeriet og
noe innvendig. Avfallet er blitt fraktet til land og
til gjenvinningsstasjon. Det er også gjennomført
strandrydding.

3. Tollpakkboden ‐ uteområde
Da er arbeidet påbegynt med å steinbelegge området utenfor Tollpakkboden som vender mot sjøen. Dette
vil forskjønne området og vi slipper å dra inn så mye sand og stein inn i gangen. Dette vil også gjøre
rengjøringen i gangen enklere.

4. RS2laget
Det jobbes med å fornye hele kaifronten på St. Helena der hvor RS2 har sin sommerhavn.
Plankene var begynt å råtne og gamle spriker stakk ut. Her er Erik og Leif i aksjon (med god
avstand fra hverandre).

5. Tangsnellene
Tangsnellene hadde sitt medlemsmøte 4.mars. Foruten diverse foreningssaker som ble tatt opp viste
Anette Guldager bilder og fortalte om sin smykkeproduksjon med blåskjell som hovedingrediens, hvordan
det hele startet som en ide til utforskning, utprøving, utvikling og som nå er blitt en liten bedrift.
Kystlaget har fått innvilget kurs i tradisjonsmat som Tangsnellene har påbegynt.

6. Fyrlaget
Mindre vedlikehold fortsetter da utleieaktiviteten
har stoppet opp i fyrmesterboligen. Kjelleretasjen er
pusset opp, trappa opp til 1. etasje er malt, nye
lampetter er kommet på plass og en del
kjøkkenutstyr er komplettert. På bildet her er Bjørn
Einar i sving med å male trappa.

Kystlaget fikk den gamle fyrlampa som tidligere
hadde stått i fyrlykta på Langøytangen fyr av Bamble
kommune. Den sto på loftet i det gamle rådhuset.
Den er nå kommet i glassmonter og plassert i
maskinhuset av Svein Erik.

Elektrisk forbrenningstoalett til Fyrtårnhuset er
innkjøpt, og rommet under trappa hvor det er tenkt
plassert klargjøres nå slik at forbrenningstoalett og
urinal kan plasseres. Dette er en del av prosjektet
hvor Stiftelsen UNI har bevilget midler til oss.

Historisk øyeblikk da Ingvard Bugtene fikk start på
dieselmotoren som har drevet en luftkompressor til
tåkeluren på Langøytangen Fyr. Motoren har ikke
vært i drift de siste 30 årene og sto dønn fast før
Ingvard begynte å jobbe med den. Bra jobba!

7. Fiskerhuset
Arbeidet med fiskerhuset skrider frem. Dag har lagt
undergulv, isolert og lagt gulv i deler av kjøkkenet.

8. Andre aktiviteter
Planlegging av LOS 300 jubiléet går sin gang. Det er nå innspurten på arbeid med losheftet. Arbeidet med
stoffet til heftet var planlagt klart 31.mars. Vi har nå fått beskjed om at jubiléet er utsatt til 2021.
Vi søker fortsatt etter et par personer som kan hjelpe til på kjøkkenet for å forberede til frokost på
torsdagene og koke litt kaffe til samling på tirsdager. Ta kontakt med Jan‐Olav dersom du kunne tenke deg
å gjøre en jobb her.
Forespørsel om nye brannstiger til Fyrmesterboligen er sendt til Sørlandsstigen AS
Kystlaget har vært i kontakt med Kystverket om en skriftlig leieavtale på deler av Fyrtårnhuset. Vi håper å
signere en avtale i løpet av april. Kystverket er positiv til en leieavtale med kystlaget.
Årsmøte i brukerutvalget på Langøytangen, som skulle vært gjennomført 18 april, ble utsatt pga.
koronakrisen
En lekkasje i taket rundt pipa på Tollboden er rapportert til kommunen.

9. Hva skjer?
Det meste av de planlagte aktiviteter vil bli utsatt, men vi forsøker å få til de mest kritiske aktiviteter.
Noen av de kommende aktiviteter ‐ april 2020




Styremøte i kystlaget 14.april?
Prosjektmøte i kystkulturuka 15.april?
RS2 i dokk 27.april for bunnsmøring

DA ØNSKER JEG ALLE MEDLEMMER I LANGESUNDSFJORDEN KYSTLAG EN
RIKTIG GOD PÅSKE
TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!
Husk myndighetenes smittevernregler når noen av oss er samlet!
Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no
www: langesundsfjordenkystlag.no

