Lederens månedsbrev – mai 2021
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Nå ser vi virkelig lys i tunnelen. De fleste voksne i kystlaget har fått sin første koronavaksine, og mer enn
halvparten av de aktive har fått den andre vaksinen. Dessverre har ungdommen måtte holde seg hjemme
noen uker, men nå ser vi fram mot lettelse for alle i Bamble Kommune etter nye retningslinjer 3.juni.
Skjelettet for båttekke er nå kommet opp. Flott innsats av de som har jobbet med dette. Dette er en av
hovedaktivitetene framover.
Det har vært en hektisk periode med å få ut alle småbåtene. Det har vært god hjelp å få fra de som ikke er
faste i småbåtlaget. Nå blir det å rydde og forskjønne området rundt båtbyggeriet.
Dessverre er det funnet råteskade på skutesiden akter på RS2. Eierne er kontaktet. Befaring er utført og
reparasjon vil bli utført til høsten.

Vi lengter mot mer normale tider nå!
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for mai måned.

1. Båtlaget
Flott innsats av småbåtlaget med hjelpere med klargjøring av alle småbåtene som har vært i vinteropplag
på Langøya.

Odd, Terje, Ingvard og Bård i sving.

Da er Marie kommet på vannet. Tommy, Terje,
Ingvard og Per i aksjon.

Melding fra Tone: Super effektivt! Vi skraper, pusser, støvsuger, tørker over, oljer og primer innvendig
bunn, SAMTIDIG! Markus er nå klar for sjøsetting. Foto: Tone

Skipper Svein Erik og maskinist Ingvard søker etter
vannlekkasje i båten Georg

Tormod prammen er renovert og klar for
sjøsetting. Flott innsats av Per Ove og Tormod

Thor Kjetil har begynt oppussing av utstillings‐seilkogg på utsiden av Cudrio Sjøbod.

2. Fyrlaget
Arbeidet med å klargjøre fyrbygget for overnatting
fortsetter. Soverommet i 2.etg. er nå ferdig malt, og
nytt gulv lagt. Rommet for forbrenningstoalett er også
snart ferdig. Siste uka i mai ble ny dør montert. Nå
gjenstår den elektriske installasjonen som vil bli utført
av Kjeldal Elektro. 2 nye kurser vil bli lagt fra
sikringsskap; en kurs til toalett/forbrenningstoalett og
en til dusjrommet med varmtvannsbereder.

Atle i gang med å montere ny dør

Børre tar siste strøk på treverk rundt vinduene

3. LSK UNG
Dessverre måtte vi holde ungdommene tilbake da det ble innført tiltaksnivå 5B i hele Grenland. De fleste
voksne har fått både en og to vaksiner mens ungdommen er sist i køen. Det ble mekket litt på en
påhengsmotor de første ukene i mai før det ble stopp. Nå satser vi på en gradvis gjenåpning fra 1.6
innenfor gjeldene bestemmelser. Seilkoggen skal på vannet, og en trebåt med påhengsmotor vil være
tilgjengelig for ungdommen. 7 ungdommer har meldt seg på ungdomsseilas med Forbundet KYSTEN og
Svanen i juli.

4. Kommunen
Kommunen er positiv til ny løsning av kaifronten på Nordre brygge. Grenland havn kjøper inn materialer
og kystlaget gjør jobben.

Arbeidet med ny kystkulturstrategi fortsetter via email. Fokus er på kystkulturkvartalet, området mellom
Dampskipsbrygga og Smitangen, inkludert Cudriosgate 3 (tannlegebygget). Ideene så langt ble presentert
for Styret for Langøya og kystkultur 25.5
Vi venter fortsatt på tilbakemelding når det gjelder garnvinda og hva som skal skje videre med den.

5. RS2 sameie
Da er seilene kommet på, og skøyta rer klar for
seiling. I forbindelse med utvendig vask på
skutesidene ble det oppdaget råte under de øverste
bordgangene på styrbord side akter. Ved nærmere
inspeksjon av skutesiden med ekspertise fra Trond
Kittilsen Shipping AS (gamle Hansen & Arntsen)
viste det seg at omfanget var større enn det vi
trodde. Deler av 5 bord må byttes på styrbord side,
og deler av ett bord på babord side. Reparasjonen
er estimert til å koste mellom Kr.100.000 og
150.000. Arbeidet vil bli gjort til høsten. Skaden er
nå midlertidig reparert. Eierne er informert.
Fredag 28 mai var siste dag på jobben for Finn Flogstad i Grenland Havn. Finn har vært styreleder for RS2
sameiet i mange år og vært en viktig støttespiller for kystkulturen og for Langesundsfjorden kystlag. Vi ble
forespurt av ledelsen i GH og vi kunne stille opp med RS2 ute i sundet for en liten markering når Finn var
på vei hjem i båt. Det var vi positive til. Det viste seg at han kom med vannscooter sammen med kona på
vei hjem. Dette var nok noe de ansatte hadde funnet på. Plattgatter Marie var også på vannet, en gave
som vi har fått av Finn.
Følgende hilsen
kom dagen
etter:
Hjertelig takk
for markering
med RS2
Langesund og
Marie da jeg
sluttet som
havnedirektør
fredag. Det var
rørende å se
dere stille opp.
Hils gutta og si
hjertelig takk!!
Mvh. Finn

6. Prosjekter
a. Båttekke
En stolt gjeng har fått på plass 5 prefabrikkerte elementer som utgjør hoved konstruksjonen i båttekke
på Langøya. Neste trinn er å stive av konstruksjonen i lengderetningen.

Fra venstre: Ingvard B., Audun, Tommy, Bård, Per, Arnt Magne, Foad, Tormod og Dag
b. Losjubiléet
Forberedelsene til losjubiléet i Langesund 21.8 fortsetter. Feiringen har allerede startet i nord hvor
museumsbåten Gamle Oksøy er på vei langs Finnmarkskysten. Den skal innom forskjellige havner hvor
jubiléet markeres. Turen avsluttes i Bergen før sommeren. Turen er direktestreamet og kan følges på
nettet; link: https://www.youtube.com/watch?v=tsOEL9HJLTk
14.august starter tilsvarende tur i Halden med endestasjon i Øygarden. Mer informasjon om LOS 300
finner du her: Om LOS 300 ‐ Kystverkmusea

7. Brukerutvalget på langøytangen
Brukerutvalget hadde sin fellesdugnad 8.mai. Området mellom sjøboden og bebyggelsen ble ryddet, og
stein ble fjernet fra stien langs fjellet ved sjøboden. Festebolter til et gammelt nettinggjerde ble kappet av
og fjernet. Dette har vært en fare for barn. Ellers ble det gjennomført en ryddeaksjon på strendene i
området. Grenland Havn kunne ikke denne dagen, men de var der ute dagen før og kappet ned noen
småtrær på sletta på nordsiden av bebyggelsen. Dykkeklubben har også smurt flere strøk med Tjæralin på
taket på sjøboden. Fra kystlaget stilte 6 personer.
Vi venter fortsatt på svar på vår søknad til kommunen om helårsvann og avløp til Langøytangen.

En pause i arbeidet med servering av varme
pølser og brød.

Per Ove og Sven rydder og kjører vekk avfall

8. Styremøte 25.5
Følgende saker ble behandlet:









Koronasituasjonen – vi fortsetter i små grupper og sprer aktiviteten. Ungdomsgruppa kan begynne
fra 1.6. Vi fortsetter inntil ny oppdatering kommer fra kommunen.
Årsmøte 2021 blir 15.juni. Kinoen i Sentrumsgården er bestilt. Nærmere info kommer.
Fyrhuset – beslutte hvordan vi går videre med eller uten støtte. Søknaden til UNI Stiftelsen vil ikke
bli behandlet før i slutten av august. Det ble besluttet at vi bruker Kr.50.000 av egne midler.
Kystlagets retningslinjer – presentere innhold i dokumentet slik det er nå. Et par saker mangler.
Dokumentet vil bli oppdatert.
Forvalteransvar Langøytangen ‐ kommunen har fått brev fra Miljødirektoratet som ber kommunen
ta over driftsansvaret for Langøytangen og Tangen fort.
Første klassinger – besøk 7‐11.6. Arne Bye koordinerer.
Tilbakemelding gitt fra styremøte i Styret for Langøya og kystkultur 25.5.
Strømleverandør – nytt tilbud fra Fjordkraft som vi går for.

9. Andre aktiviteter









Deltatt digitalt på rundebordskonferanse med VT Fylkeskommune om reiseliv og opplevelser
Møte i prosjektgruppa for Kystkulturuka
Langøya Hovedgård ved Jan Richard Bjerkøen er innstilt som neste leietager av Forpakterboligen
på Langøya. Det skal opp til politisk behandling i juni. Befaring er avholdt for å se på
skjenkeområdet på sørsiden av hovedgården. Det vil nå bli litt mindre slik at det er adkomst for
allmenheten til støtten som står der.
Ryddet området på utsiden av Tollpakkboden
Arbeid med å rette opp skinnegangen ved båtbyggeriet
Klargjøring av Cudrio Sjøbod til å ta imot publikum
Forberedelser til Kystkulturuka i september pågår. Mer informasjon kommer i neste månedsbrev.

10. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i juni 2021:








Vi tar imot førsteklassingene 7.‐10.juni og VIVA 11.juni.
Møte med Leidulf Akre angående diverse kystkultursaker
Videreføre arbeid i fyrtårnhuset
Videreføre arbeid med båttekke
Avholde årsmøte 15.juni
Arbeid med With‐jolle fra 1959
Klargjøre ungdomsgruppas seilkogg

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

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE! NÅ ER DET LYS I TUNELLEN – HOLD UT!
Med vennlig hilsen
Jan‐Olav Kvitnes
Leder Langesundsfjorden kystlag
Mob.: 97466410
Email.: jkvitnes@online.no
www.langesundsfjordenkystlag.no

