7. Maskinhuset på Langøytangen

Erik har endelig fått bevegelse på motoren som har drevet en generator
i maskinhuset. Den sto bom fast etter å ha stått stille i mer enn 30 år.
Toppen har vært tatt av, og oppløsningsmiddel har vært sprøytet inn.
Det er et stort håp om at vi også får denne motoren i gang.

Erik jobber med dieselmotor

8. Cudrio sjøbod
Sjøboden har vært holdt åpen tre lørdager i
september i forbindelse med bondens marked i
Langesund 5, 12 og 19 september. Det har vært ca.
50 personer innom hver gang.
Her testes en gammel ishudinnretning på «Hvalen»

Mange har vært innom motorutstillingen

Kystlagets sangglade gråspurver tar en pause på
ankeret ved Cudrio sjøbod
Foto: Tommy

9. Tangsnellene
Tangsnellene besøkte
Fulehuk fyr utenfor
Tønsberg 18.‐20.
september. De som
var med hadde en fin
tur med godt vær,
omvisning på fyret og
sosialt samvær.
Foto: Ragnhild

10. Arrangementer og tilstelninger
Kystlaget hadde åpent hus i forbindelse med bondens marked i Langesund 5.12 og 19 september i tillegg
til at Cudrio sjøbod, som nevnt over, var åpen.

11. Ungdomsgruppa LFK UNG
Ungdomsgruppa hadde tur med RS2 15.9. 10 ungdommer var
med. Dette fristet til gjentagelse. De fikk ta opp seilene og litt
innføring i hvordan man seiler en slik skøyte.
Seilkoggen er nå ferdig innsmurt med linolje og snart klar for
lakking. Seilene, som tilhørte seilkoggen Bess, vil nå bli
tilpasset ungdommenes seilkogg. Dessverre fikk vi ikke båten
på vannet i år, men den skal ut tidlig på vårparten neste år. Vi
håper at ungdommene får mye glede av denne seilkoggen.

Tur med RS2

Av forbundet
KYSTEN har vi fått
innvilget en søknad
om støtte på kr.
22.000 til
ungdomsgruppa.

Seilkogg ferdig stoffet med linolje
Per Ove prøver seilene sammen med Julie og Lotte
Foto: Tore

12. Andre aktiviteter











Møte med den nye næringssjefen avholdt 14. september. Omvisning av våre lokaler i Langesund og på
Langøya.
Vi ble intervjuet av Hold Norge Rent i forbindelse med strandadopsjon «Min bit av Norge», tidligere
«Adoptere ei strand».
Møte i Brukerutvalget for Langøytangen 7.september. Hovedtema: Helårsvann til Langøytangen.
Møte med kommunen angående helårsvann 16.september.
Lånt ut en del utstyr til filminnspilling som foregår på Langesund bad og området rundt.
Ny sangbok kommer ut fra Forbundet Kysten. Informasjon om dette kommer ut i neste nummer av
KYSTEN. Leder har gitt innspill på det å synge.
Ny link til vårt bookingsystem på hjemmesida vår for bedre profilering.
Møte i Interimgruppa for Kystkulturstrategi for Bamble Kommune 23.09. Også avholdt internt møte for å
diskutere dette.
Møte avholdt i Styret for Langøya og Kystkultur 29 september.
Det har kommet nye pipebeslag på de to pipene på Tollboden. Det har vært en lekkasje ved en av pipene i
lengre tid som har medført vannlekkasje ned til gangen i 1. etasje.

13. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i oktober 2020







Styremøte i kystlaget 6.oktober
Strandrydding på Langøytangen 17.oktober med ungdomsgruppa. Ungdomsgruppa vil ha tur til
Langøytangen 16.‐18. oktober.
Reparasjon av kaia hvor RS2 ligger i vinteropplag. En del planker er råtne og må byttes ut.
Alle småbåter i opplag på Langøya og RS2 i vinteropplag i Kongshavn
Foredrag om kystlaget til HIL Seniorlaug 9.oktober.
Støping av søyler til båttekke.

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for koronasituasjonen 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

