Lederens månedsbrev – april 2018
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
April måned er over. Det har vært en kjølig april, men ikke så kjølig at vi ikke har kommet i
gang med båtpuss, ryddesjauer etc. Nok en måned med høy aktivitet. Jeg er meget stolt og
imponert av det arbeidet som nedlegges av kystlagets medlemmer.
Salg av billetter til vise‐ og allsangaften 14.6 i båtbyggeriet på Langøya har startet.
Billetter kan kjøpes hos Boksafari i Langesund. Pris kr.250 som inkluderer båtransport,
konsert og mat.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for april.
1. RS2
Omfattende vedlikeholdsarbeid i forbindelse med dokksetting på Ekstrand. Alle
skroggjennomføringer og deler av stråkjølen ble byttet. Dette var de største jobbene. 6‐8
personer var i sving i 5 hele dager. Siden skøyta ble satt på vannet etter dokking, er dekket,
rekker etc. lakket. Det gjenstår noen strøk lakk og et strøk med hvit‐ og rødmaling på
skutesidene. Ellers litt rydding innvendig.

2. Ny hjemmeside – www.langesundsfjordenkystlag.no
Et stort arbeid er utført av Gisle Vemren med
støtte fra Per Magne Berget med å
oppdatere den gamle hjemmesida i ny drakt.
Det mangler litt innhold ennå, men
strukturen er på plass. Det vil bli fylt på med
innhold etter hvert. Bookingsystemet til
kystledhuset og våre møtelokaler er inntakt.
Jeg anbefaler hjemmesiden et besøk. Vi
satser på at siden skal være levende, og alle
nyheter og aktiviteter vil bli lagt inn her. Vi
imøteser gjerne kommentarer, både positive
og områder til forbedring.

3. Dugnad på Langøytangen fyr
Lørdag 28. var det stor dugnad på Langøytangen fyr.
Medlemmer fra Grenland Havn, Grenland Dykkerklubb og
Langesundsfjorden Kystlag, totalt 16 personer, deltok. Plenen

på sørsida av sjøbua ble planert og påført et topplag med

stein fra strandområdet. Kantstein ble stablet for å avgrense
de planerte massene fra betongdekket på moloen. Det

samme ble gjort i skillet mellom det planerte området og

løsmassene ved fjellveggen. Til slutt ble bordbenkene
satt på plass, og det framstår nå som en trivelig plass

for sammenkomster. Ellers ble fellesområdene ryddet for
buskas etc.

Strendene rundt fyret
ble ryddet for avfall.
Det var spesielt

fokus på plast fra

havet. Det ble samlet

inn en stor plastsekk med plastavfall. Vi hadde forventet
oss mer. Det er mange som er ute og rydder strendene,
og det er bra.

4. Fiskerhuset
Ytterkledningen på fiskerhuset begynner nå å komme
på plass. Det er én vegg som gjenstår. Innsetting av
vinduer samt mailing av vegger vil starte i neste uke.
Brev vil bli sendt til kommunen en av de nærmeste
dagene angående endelig plassering av huset.

5. Cudrio sjøbod
Selv om avtalen med kommunen ikke er formelt signert har
kystlaget begynt å rydde i de 2 øverste etasjene i sjøboden.
Møte med sjømannsforeningen og Langesund Vel har vært
avholdt. Vi jobber mot å ha Cudrio åpen i forbindelse med
Shantyfestivalen 1.‐3. juni. Garasjen har fått innvendig
bordkledning. Dette er vårt nye utstillingssted for utenbords‐
og innenbordsmotorer.

6. Nordre Dampskipsbrygge
Rehabilitering av nordre brygge begynner nå å gåmot slutten. Det vil være en offisiell åpning av
brygga den 3 mai. Kystlaget vil stå for kaffe og te samt rundstykker for ca. 30 gjester.

7. Klargjøring av småbåter for sommersesongen
Båtpussen er kommet godt i gang, og de fleste
trebåtene vil bli satt på vannet i første halvdel av mai.

8. Maskinhuset på Langøytangen
Det har vært befaring i maskinhuset, og det er gjort en vurdering av hva som må gjøres for at bygget
kan vises frem for allmenheten. Det vurderes å montere et toalett i dette bygget som blir felles med
fyrtårnbygget.

9. Kystkulturuka 2018
Planleggingen er i full gang. Den 3. mai drar Nustad barnehage til Langøya for å plukke plastavfall i
fjæra. De skal også ha en egen stand på kystkulturdagen 16. juni hvor de presenterer sine funn.
Plakat med program er lagt ut på vår facebookside (facebook.com/KKULangesund2018) og kystlagets
hjemmeside (www.langesundsfjordenkystlag.no). Den er også distribuert til Visit Telemark, Det Skjer
i Bamble, Solkysten og Brotorvet‐magasinet. På kystkulturdagen satser vi ekstra på de yngste og har
mange gøyale tilbud.
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