Lederens månedsbrev – september 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Høsten har ankommet, og forberedelser til vinteren er på gang. Småbåtene og RS2 skal i
vinteropplag, og noen av småbåtene har allerede kommet opp. Vi har kunnet gjennomføre de
fleste av kystlagets planlagte oppgaver selv med covid‐19 spøkelset hengende over oss. Vi har nå
endelig begynt med grunnarbeidene for et nytt båttekke for våre småbåter på Langøya. Dette vil
også være et utstillingsvindu for gamle trebåter som er blitt tatt ut av drift.
Det er nå 27 medlemmer som støtter kystlaget med sin grasrotandel fra Norsk Tipping. Dersom
det er flere som vil støtte oss, så kontakt din kommisjonær eller send SMS «GRASROTANDELEN
988082775» til 2020 eller internett grasrotandelen.no. Kystlagets org.nr. er 988082775.
Styret har besluttet at vi ikke begynner med torsdagsfrokosten ennå da smittefaren er økende. Vi er
kanskje inne i den såkalte andre bølgen. Vi tar en ny vurdering om en måned. Tangsnellene har avlyst
sitt møte 7.10 pga. koronasituasjonen.

Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for september måned.
1. Båtlaget
Som omtalt i forrige månedsbrev, så er båten Georg på
land for reparasjon. Det som syntes som en liten
reparasjon har blitt ganske så omfattende da det ble
registrert råteskade flere plasser. Arbeidet er godt i gang.

Odd og Ingvard i gang med reparasjoner
Opptak av båter til vinteropplag er påbegynt.
Plattgatter Marie samt Markus og 2 prammer har
allerede kommet opp.

2. RS2‐laget
Foruten noe mindre vedlikeholdsarbeider har det blitt
noen turer med mannskapet på RS2. I vår fikk kystlaget en
jolle av familien Helge Pihl. Som betaling fikk familien en
tur med RS2. Været var fint, og det ble en fin tur som
gjestene satte stor pris på. Joakim Pihl laget en videosnutt
med musikk til som ligger på youtube. Se link:
https://www.youtube.com/watch?v=d4Wf7Z9uXPA.
Dette er en fin reklame for RS2 og kystlaget.
Skipper på denne turen var Leif.

Ti av medlemmene i vår ungdomsgruppe var på tur med
RS2 den 15.9. Her fikk de være med å heise seil og lære
litt om skøyta. På denne turen var også to av våre nye
medlemmer, Torunn og Foad Momtazi, med. Skipper på
denne turen var Per Ove.

3. Fyrlaget
Østveggen på Fyrmesterboligen er nå malt ferdig, og stillaset er
fjernet.
Ny plenklipper er innkjøpt da
den gamle hadde hatt sine
beste dager.

Ulf med ny plenklipper til fyret

Fyrlaget har utført en jobb for
kystverket med diverse
betongarbeider. Murpussen
på maskinhuset hadde falt av Bjørn Einar og Thor Ragnar reparerer
på flere steder, og det var
betongdekket ved maskinhuset
store sprekker i dekket
på sør‐ og vestsiden.
Kystverket betaler for
materialene for denne
jobben

Planlegging er utført i forbindelse med avløp fra urinal og
fremtidig dusj i Fyrtårnhuset. Trasé er nå avklart.
I dag har vi 3 forskjellige bredband for tilkopling til internett.
Det er 2 på Langøytangen for å dekke behovet der og ett
system som dekker Tollboden og Tollpakkboden. Vi vil nå gå
over til ett system som dekker vårt behov både på Langøya
og på land. Gisle Vemren er sentral i dette arbeidet. Det
jobbes med å få systemet opp å gå til 1.10.2020.

4. Motorlaget
Gisle monterer nytt utstyr til bredband,
web kamera og vindmåler
Foto: Svein Erik Nilsen

En lykkelig Ingvard har fått motor og generator i gang.
Alt fungerer, også levering av strøm. Ellers har det
vært jobbet med startopplegg for Siemens Halske
motoren. Motorlaget er også involvert med
maskineriet i Maskinhuset på langøytangen.

5. Fiskerhuset

Sengene i loftsetasjen på fiskerhuset har nå kommet opp. Snart kan de prøveligges. Kommunen har nå
startet med reguleringsplanen for tomten på Smitangen. Det er der fiskerhuset skal stå (ved bystranda).

6. Båttekke på Langøya
Da er arbeidet med båttekke endelig kommet i gang. Påvisning
av elektrisk kabel som går i området er utført av Geomatikk.
Gravearbeidet er ferdig, og arbeid med betongsøylene pågår.
Saling er satt opp for nøyaktig plassering av
fundamentsøylene. Søylene blir stående på fjell, og hull er
boret for skikkelig feste. Forskalingskasser er prefabrikert og
sand er fraktet over. Det legges opp til at all støping gjøres nå i
høst. Bygging av selve båttekket vil starte til våren.
Merking av strømkabel med stiplede linjer
Det er også gravd en ny sti som kommunen ønsket langs
fjellet og bak bodbygget. Denne stien vil bli tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Dette er et samarbeidsprosjekt med
kommunen.

Ingvard med minigraveren som han kaller «tannpirkeren»

Båtlaget og båttekkegjengen samlet for en kaffepause

Audun og Jan‐Olav lager saling

