Lederens månedsbrev – april 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Restriksjonene pga. koronaviruset har også i april medført redusert aktivitet. 3‐4 personer har jobbet på
Langøytangen tirsdager og torsdager. Det samme har småbåtlaget med klargjøring og sjøsetting av våre
småbåter. Det har også være aktivitet i RS2‐laget, Fiskerhuset og uteområdet utenfor Tollpakkboden. Vi
ser frem mot 7.mai hvor det løses opp litt på smittevernreglene, og vi kan øke våre aktiviteter noe. Dette
vil være tema på vårt styremøte 7 mai. Vi ber alle medlemmer om å følge de koronaråd som
myndighetene til enhver tid bestemmer.
Kystledaktiviteten på Langøytangen har ikke begynt ennå. Den Norske Turistforeningen og Oslo Friluftsråd
åpner for litt utleieaktivitet i mai, men det stilles store krav til ekstra renhold etc. både til utleier og de
som leier. Vi vil diskutere hva vi gjør på vårt neste styremøte.
I mars og april har vi ikke hatt noen inntekter. Dette betyr at vi ikke kan starte noen av de mest
kostnadskrevende prosjektene vi har tenkt å gjøre.

1. Konsekvenser av korona‐pandemien
Som nevnt i forrige månedsbrev henger Kystkulturuka i en tynn tråd. Det er nå bestemt at det ikke blir noe
kystkulturuke i juni, men vi ser på et mindre arrangement i september. Det bli kanskje i forbindelse med
bondens marked.
Kultursmilet, et ukes arrangement for førsteklassinger i begynnelsen av juni, er også kansellert.
Ungdomsgruppa har holdt seg hjemme siden midten av mars. Når det nå lettes på restriksjonene er det
viktig at også de kommer litt i gang.
Kystledaktiviteten er ikke kommet i gang ennå. Det samme gjelder utleie av lokaler i Tollboden og
Tollpakkboden. Vi håper at vi skal komme litt i gang i juni. Det er mange som ønsker å feriere i Norge i år,
så det blir nok stor pågang på Langøytangen. Pga. gjeldene smittevernregler kan vi ikke regne med å leie
ut alle sengeplassene.

2. Båtlaget
Flere av trebåtene har kommet på vannet. Først ut var Georg, båten vi fikk i gave av Georg Mustads
arvinger. Etterpå var det Hvalen, båten etter Hvalvik, så Irene, vår museumskogg. Neste for tur er Marie,
kystlagets plattgatter. Her har det vært en del
reparasjonsarbeider, men den er nå klar for
sjøsetting. I dårlig vær har det vært jobbet
innendørs med koggen Jix.

3. Tollpakkboden ‐ uteområdet
Arbeid med å steinlegge området utenfor Tollpakkboden som vender mot sjøen er på det nærmeste
ferdig. Et fint utført arbeid av Atle Vemren med litt hjelp fra broder Gisle.

4. RS2‐laget
RS2 har vært i dokk i 2 dager for
bunnsmøring. 4‐5 personer var
involvert i dette arbeidet. Det blåste
ganske kraftig da skøyta ble dratt inn
i dokka, og det var en stri tørn å
holde den i riktig posisjon før den
endelig ble «låst fast». I tillegg til
bunnsmøring ble anodene som er koplet til
ishuden byttet ut. De var helt spist opp. Det er
nå 1,5 år siden skøyta sist var oppe for
bunnsmøring. Maling av skutesidene (hvit og
rød) vil bli gjort vei kai i Langesund.

Arbeidet på kaifronten på St. Helena hvor RS2 ligger
er nå ferdig.
Bildet er tatt før kaifronten ble endelig ferdig
restaurert.

5. Kommunen
Kystlaget ble forespurt om å
flagge på Langøytangen fyr og på
hovedgården på Langøya 1, 8 og
17 mai mot et lite honorar. Dette
var vi positive til. Bildene er tatt 1
mai ved flaggheising på de to
stedene.

Kystlaget er med i ei gruppe som skal jobbe med en
kystkulturstrategi for kommunen. Kultursjef Torodd
Eriksen leder dette arbeidet. Andre lokale foreninger
som er involvert i kystkultur er også med. Kystlaget ved
Bjørn Heggem, Dag Holmer og undertegnede har
kommet med et innspill i dette arbeidet som er sendt til
Torodd med kopi til deltagerne. Det skal være møter
hver 14.dag fremover for dette temaet.

6. Fyrlaget
Vedlikeholdsarbeid har pågått hele
måneden med 3‐4 personer. Maling av
vegger og trapper opp til første etasje i
Fyrmesterboligen er utført. Ellers maling
av ytterdør og diverse belisting. De som nå
leier fyrmesterboligen, vil komme til en
nyoppusset kjelleretasje. Det er også
kommet opp nye bilder, lampetter og et
gammelt urverk i stuene Det er et flott
arbeid som er utført. All honnør til fyrlaget.
Nye brannstiger er ankommet og vil bli
installert i mai. Dette vil øke sikkerheten og
gjøre det lettere for å komme ut
rømningsveien fra 2. etg.
Møte er planlagt med kystverket mandag 4.
mai angående leieavtale for fyrtårnhuset. En
del forberedelser er gjort fra vår side. Det
jobbes med å få utleieaktivitet også i dette
bygget.
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7. Fiskerhuset
I april har det vært jobbet med legging og oppretting
av bærebjelker samt legging av undergulv. Neste er å
legge papp før isolasjon og selve gulvbordene legges.
Her er Dag i sving.

8. Andre aktiviteter
Stoff til losheftet er nå klart, og den siste korrekturlesingen pågår. Gunnar Moen syr nå det hele sammen.
Kommunens folk har vært på befaring i Tollboden og sett på taklekkasjen rundt den ene pipa. Nytt beslag
rundt begge pipene vurderes.
Det har vært ryddet på området mellom gjestehavna og båtbyggeriet på Langøya.

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 ‐mai 2020



Styremøte i kystlaget 7.april
Dugnad på langøytangen 9. mai (kystlaget og Grenland havn). Dykkerklubben vi ha en egen
dugnad senere.

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for corona smitte når vi er samlet.

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!
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