Lederens månedsbrev – mai 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Vi har ikke åpnet opp for våre tirsdagsmøter. På dugnadene på torsdager har 10‐15 personer vært i sving
på forskjellige dager. Vi har gjort vårt beste for å ikke ha store forsamlinger. Små grupper har vært i
aktivitet både på fyret, arbeid med småbåtene, klargjort RS2 for seiling etc. Vi ber fortsatt alle
medlemmer om å følge de Coronaråd som myndighetene til enhver tid bestemmer.
Kystledaktiviteten på Langøytangen vil starte opp i begynnelsen av juni måned. Diverse forberedelser er
gjort for å klargjøre Fyrmesterboligen for utleie, både med hensyn til rundvask, innkjøp av smittvernutstyr
etc.

1. Båtlaget

Da er alle småbåtene som skal på vannet i år kommet
ut. En omfattende innsats er utført med få ressurser.

Priming før bunnstoff påføres
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Minner fra «Normandie»? Båtbukker samlet for lagring

2. RS2‐laget
Da er skøyta endelig klar for seiling. Første testtur er
gjennomført med seilføring. Skroget er malt over
vannflaten, diverse lakking er utført og redningsflåter
er testet og kommet på plass. En liten jolle i tre vil bli
kjøpt inn som lettbåt for RS2. Kaia hvor RS2 har
sommerhavn er også renovert og klar til bruk. Flott
innsats av RS2‐laget.

3. Fyrlaget
Nordveggen og vinduene på Fyrmesterboligen er ferdigmalt, og nå gjenstår vestveggen. Tre flittige
fyrlagsmedlemmer fikk demontert stillaset og satt det opp igjen på vestveggen. Nå er det klart til å
vaske, pusse og male før utleiesesongen starter.
Det forberedes nå for start av utleie av Fyrmesterboligen. En egenerklæring er utarbeidet som
omhandler hvordan man skal forholde seg til coronasituasjonen med smittevern, hvordan renhold
skal gjøres, etc. Vi må også sørge for at de som er i vaktlaget på Langøytangen har sine rutiner for
smittevern. Vaktlaget har selv diskutert dette og funnet en fornuftig måte å håndtere det på. Utleie av
Fyrmesterboligen er en av kystlagets viktigste inntektskilder, og vi føler at det nå er forsvarlig å
begynne forsiktig og kontrollert med utleie. Det er meget stor interesse for fyrferie i år.
Ellers er det jobbet med montering av håndvask i kjelleren, samt diverse andre vedlikeholdsjobber.
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Bjørn Einar Halvorsen i sving. Foto: Svein Erik Nilsen

4. Kommunen
1. Flagging på nasjonaldager
Kystlaget ble forespurt av kommunen om vi kunne heise flagg på Langøya Hovedgård og på Langøytangen
1.,8. og 17. mai. Dette ble gjennomført av forskjellige grupperinger. Den 8. mai ble vi forespurt om også å
ta en videosekvens av flaggheisingen. Dette ble gjort og oversendt kulturkontoret.

2. Inspeksjon av brannvesenet på Langøytangen
Vi har hatt inspeksjon av brannvesenet. Noen mindre bemerkninger fremkom som vi vil ta hånd om.

3. Kystkulturstrategi i Bamble
Kystlaget er som tidligere nevnt en viktig del av gruppen som kommunen har satt ned, og som skal
utarbeide en strategi for kystkulturarbeidet i kommunen. En del av denne strategien er oppkjøp av
Cudrios gt. 3, tannlegebygget. Bygget er en del av kystkulturkvartalet som strekker seg fra
Dampskipsbrygga til Smitangen. Saken har vært behandlet i Formannskapet som vedtok å ikke kjøpe
bygget. Saken skal opp i kommunestyret 11.juni. Vi håper inderlig at dette går gjennom da.

4. Robåter
Kommunen har planer om å kjøpe inn noen robåter for utleie. Kystlaget er blitt forespurt om å
administrere dette. Saken er blitt diskutert både med vaktlaget på fyret og i kystlagets styre. Vi tar takket
nei til dette, da vi føler at det blir for stort ansvar som hviler på kystlaget. Vi har leid ut båter tidligere og
har hatt mye ekstra arbeid når noe skjer.

5. Ungdomsgruppen LFK UNG
Da er også ungdomsgruppen kommet litt i gang med sine aktiviteter. Fokus nå er å få seilkoggen ferdig og
klar til seiling. Ellers har det vært møte med leder i gruppa, Emil Vinje Natland, hvor vi har diskutert
opplegg for høsten. En av de prioriterte aktivitetene er at alle som ikke har båtførerkurs får gjennomført
dette. Ellers legges det opp til innføring i båtbyggerfaget og renovering av gamle motorer som noen av
aktivitetene.

6. Tangsnellene
Fredag 29. mai hadde Tangsnellene full vask av Fyrmesterboligen på Langøytangen. Nå lukter det godt i
hele huset, og det er klart til å ta imot gjester. De 5 som var med på vaskingen var: Elisabeth Skreosen,
Ada Jensen, Ingrid Berget, Eva Tveit og Ragnhild Elise Hansen. Det er Ragnhild som har tatt disse bildene.

7. Brukerutvalget på Langøytangen fyr
Utvalget hadde dugnad på Langøytangen den 9. mai. Området mellom sjøboden og fyrområdet ble ryddet
for småbusker og tørre kvister. Området innenfor steingjerdet ble ryddet og gress klippet. Det ble også
utført strandrydding. 2 plastsekker med marint avfall ble plukket opp. Taket på sjøboden vil senere bli
impregnert av Grenland Dykkerklubb. 8 stykker fra Grenland Havn og kystlaget deltok på denne dugnaden.
Årsmøtet i brukerutvalget vil bli avholdt i begynnelsen av juni.

8. Strandrydding
Kystlaget hadde en større strandrydding av Hvittingstranda på Langøya 15. mai. 17 plastsekker med
marint avfall ble plukket og fraktet bort av sjøtjenesten i Bamble. Det gjenstår fortsatt å suge opp noen
mindre mengder med plastpellets som ligger langs hele stranda. Foto: Jan‐Olav

9. Andre aktiviteter




Gulvet i fiskerhuset er nå ferdig lagt.
Det har vært jobbet på diverse gamle motorer.
Det har vært ryddet på området mellom gjestehavna og båtbyggeriet på Langøya.

10. Hva skjer?
Det meste av planlagte aktiviteter vil bli utsatt, men vi forsøker å få til de mest kritiske.
Noen av de kommende aktiviteter juni 2020




Rydding og klargjøring av Cudrio Sjøbod for sommersesongen
Første tur med RS2 er 12.6.
Årsmøte i brukerutvalget på Langøytangen

NB! Husk myndighetenes gjeldende bestemmelser for smittevern når vi er samlet.

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

