Lederens månedsbrev – januar 2022
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Nedstengingen fortsatte inn i januar pga. økt koronasmitte og strengere nasjonale regler. Det har
derfor ikke vært den store aktiviteten, men noe har da blitt gjort. Vi håper at vi kan starte med
torsdagsfrokosten igjen i februar. Selv om det nå er forventet litt lettelse på koronareglene, så
venter vi med eventuell åpning med torsdagsfrokosten til neste oppdatering. Første mulighet er
da 17.februar. Ungdomsgruppa har fått beskjed om at vi starter opp 8.2.
Det har vært jobbet med årsmøtepapirene som skal sendes ut 1 uke før årsmøtet som i år er
15.februar i Sentrum Kino. Se egen innkalling.
Vi har fått tilsagn om støtte på Kr.20.000 til restaurering av garnvinda på Langøya fra
Sparebankstiftelsen DNB.
Vi søker medlemmer som kan tenke seg å gå inn i fyrvaktlaget, se punkt 8.
Selv med restriksjoner i hele januar er det noe positivt å rapportere.
1. Fyrlaget
Arbeid med skillevegg i møterom i fyrbygget er påbegynt og vil
være klart i løpet av februar.
Arbeid med nytt toalettrom i fyrmesterboligen er påbegynt.
Betonggulvet i bod er hugget opp slik at ny vanntilførsel og avløp
kan legges. Eksisterende dusj‐ og vaskerom oppgraderes. Gamle
veggplater er tatt ned. Oppgradering av dette rommet var virkelig
nødvendig. Gulvbelegget var sprukket, og isolasjon i veggene var i
dårlig forfatning. Tilbud er mottatt fra Brødrene Dahl på
rørmateriell. Budsjett for denne jobben er Kr.175.000,‐
Atle jobber med skillevegg

Per Kristian fjerner
gamle veggplater

Benny og Mareno
brekker opp gulvet

Kåre rydder vekk
gammel isolasjon

2. RS2‐laget
Skøyta er kjørt til Ekstrand Verksted for reparasjon av råteskade i de øvre bordgangene på
skroget akter. Det utføres også en del vedlikehold av RS2 laget.
3. Prosjekter
a. Båttekke
Prosjektgruppa for båttekke, med god støtte av
småbåtlaget, er ferdig med kledning av sydveggen
og har satt inn et vindu der. Halve gulvet i
loftsetasjen er også lagt. Vi mangler ca. 60 m2 med
enkelkrum rød takstein. Vennligst ta kontakt
dersom det er noen som vet om noen som har
brukt rød takstein 22x34 cm for salg eller gis bort.

Bjarne og Bård bygger trapp opp til loftet

Tormod betjener kappsaga

4. Kommunen
a) Forpakterboligen på Langøya
Eiendomsavdelingen i kommunen v/Helena Vårli har saken. Det jobbes fortsatt med at forpakterboligen
skal leies ut fra sommeren. Først er det omfattende vedlikehold som må gjøres. Vi venter spent på
prosessen rundt utvelgelse av ny leietager.

b) Cudriosgate 3
Tor Kjetil har utarbeidet et historisk
dokument om hvordan Cudriosgate 3 har
sett ut opp gjennom tidene mht. farger,
fasader etc. Kildematerialet som er
benyttet er fra ca. år 1900. Dette er nyttig
ved evt. tilbakeføring av fasader etc.
Administrasjonen ved Anette jobber med
mandat for et forprosjekt som skal
behandles i prosjektgruppa samt i diverse
utvalg og kommunestyret før påsken.

c) Veteranbåthavn
Vår søknad om å anlegge en veteranbåthavn mellom Cudrios Sjøbod og Cudriosgate 3 samt gangbane på
hver side av brua til St. Helena er nå godkjent av kommunen. Det var ingen merknader fra naboene. Det
jobbes med å fremskaffe et budsjett.

5. Kystkulturuka – KKU 2022
Prosjektgruppa hadde oppstartsmøte 13.1. Programmet blir litt snudd for at vi skal tilpasse oss
frivillighetsdagen 11.juni som Forbundet Kysten har valgt. Programmet blir da følgende:
11.6
14.6
15.6
16.6

Kystkulturdagen
Temaaften på Halen gård – Frivillighets år
VIVA dagen – kystkulturdag for våre nye landsmenn
Vise – og allsangaften i båtbyggeriet

Fyrets dag blir i år 20.8, som er den dagen Fyrhistorisk Forening har valgt som frivillighetsdag for sine
medlemsfyr.

6. Andre aktiviteter






Styremøte avholdt 11.1. Klargjøring av årsmøtepapirer
Kystlaget har mottatt invitasjon fra Norsk Maritimt Museum og Kysten UNG om ungdomsseilas i juli
med «Svanen». Seilasen vil ende opp på Bragdøya og Kystens landsstevnet der.
Teams‐møte i Styret for Langøya og Kystkultur 18.1
Listing på loftet i Fiskerhuset
Diverse arbeid med motorer av motorlaget

7. Vaktlaget på Langøytangen
Vi har et vaktlag i forbindelse med vår kystledaktivitet. Arbeidet består i å ta mot gjester som skal
ut til Langøytangen, overlevere nøkler, ta dem imot etter endt opphold, utlevere båt og litt om
sikkerhet i forbindelse med utleie av båt. I dag er det 5‐delt vakt, men vi skulle gjerne hatt 2‐3
stykker til i vaktlaget slik at vi fikk flere å dele vaktene på. Utleievirksomheten på Langøytangen
er vår viktigste inntektskilde, og det er viktig at vi får fylt opp vaktlaget med flere for å fordele
arbeidet.
Dersom du er fra Langesund eller Stathelle og kunne tenke deg å være med i vaktlaget, så
vennligst ta kontakt med Jan‐Olav på mobil 97466410.
8. Langesund Turistservice
Følgende datoer er satt av til kystlaget i sommer. Vennligst ta kontakt med Bjørn Heggem dersom
du kan tenke deg å være turistvakt på noen av datoene nedenfor. Hans email er: brh@sf‐nett.no
23.6, 1 pers
30.6, 1 pers
04.7, 1 pers
05.7, 1 pers
06.7, 1 pers
07.7, 1 pers
11.7, 2 pers
28.7, 1 pers

30.7, 1 pers
01.8, 1 pers
02.8, 1 pers
10.8, 2 pers (Jan‐Olav og Anne‐Mari)
11.8, 2 pers (Jan‐Olav og Anne‐Mari)
12.8, 1 pers

9. Brukerutvalget på Langøytangen fyr
Brukerutvalget består av de 3 leietagerne på Langøytangen. Det er kystlaget, Grenland
Dykkerklubb og Grenland Havn. I år blir det lagt helårsvann og avløp ut til Langøytangen som gir
mange fordeler. Budsjettet er på Kr.300.000.
Ønsker du å være med på å gjøre idylliske Langøytangen Fyr til et bedre sted å besøke?
Ved å gi et bidrag på kr. 150,‐ støtter du arbeidet med å gi denne unike plassen på
Telemarkskysten fullverdige toalettfasiliteter og helårs vannforsyning. Din støtte kan gis ved å gå
inn på inn på følgende link: fnd.uz/langoytangenfyr. De som støtter med 150 kr. får sitt navn på
en tavle satt opp på Langøytangen. De som gir 500,‐ blir med i trekning om et helgeopphold. Det
kommer info om dette på kystlagets facebook‐side. Dette er et folkefinansieringsprosjekt hvor
brukerutvalget bidrar med kr. 50.000 og enkeltpersoner og firmaer kan bidra. Basert på det som
kommer inn legger Skagerrak Sparebank et beløp på toppen. Prosjektet er ikke helt fullfinansiert
derfor prøver vi dette konseptet som er nytt for oss.
10. Ny bestilling av kystlagets t‐skjorter og jakker
Dersom det er noen som ønsker å kjøpe profilklær med kystlagets logo så ta kontakt med Per
Magne på email: pemaberget@outlook.com. Liste ligger også på kjøkkenet i Tollpakkboden.
Følgende klær kan kjøpes:







Piquet herrer
Piquet damer
Piquet med lomme
T‐skjorte med V‐hals
Jakke herrer
Jakke damer

Kr.240
Kr.240
Kr.240
Kr.190
Kr.740
Kr.740

Svar må gis innen 20.februar.
11. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i februar 2022:





Styremøte i kystlaget 1.2
Årsmøte 15.2 i Sentrum kino. Egen innkallelse er sendt ut til medlemmene
Møte i LFK UNG 8.2
Ledersamling blant kystlagene i Vestfold og Telemark 14.2 i Tønsberg

TA GODT VARE PÅ DERE SELV OG HVERANDRE!

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

