Lederens månedsbrev – oktober 2020
Til medlemmene i Langesundsfjorden kystlag
Da er alle båtene som skal i vinteropplag kommet på plass. Noe tildekking gjenstår. En milepel
denne måneden er støping av søylene til båttekke på Langøya. En omfattende jobb er gjort med
boring av festearmering til fjell, forskaling, støping og tilbakefylling. Selve bindingsverket vil bli
påbegynt til våren.
Endelig har vi fått til et møte med Fylkeskommunen som nå har fått ansvaret for oppfølging av
leieavtalen av de to byggene vi leier på Langøytangen. Tidligere var kontakten mot
Fylkesmannen, men pga. sammenslåing av Vestfold og Telemark fylker har det blitt en del
endringer i ansvarsforholdet.
Covid‐19 smittesituasjonen er økende. Styret har besluttet at vi fortsetter som i dag uten
torsdagsfrokosten ut året. Styret har også besluttet at det ikke blir noe julebord i år. Vi følger tett opp
myndighetenes gjeldende bestemmelser til enhver tid. Vi prøver i størst mulig grad å spre våre
aktiviteter gjennom dagen/uka. Kystlaget har fått innvilget søknad om coronastøtte på Kr.38.500

som kompensasjon for noen av de tapte inntekter vi hadde i forbindelse med Kystkulturuka som
ble kansellert.
Dette er en oppsummering av de største aktivitetene i kystlaget for oktober måned.
1. Båtlaget
Arbeidet med båten Georg var mer omfattende enn
man trodde. Taket på kahytten er lagt nytt, og det er
nå kommet på belegg. Hele båtlaget har vært i sving
med diverse gjøremål, både med skraping av
skutesiden, linolje på nye deler som er satt inn,
arbeid med styresystem etc.

Ellers har det vært tildekking av prammer og
andre småbåter. Noe tildekking gjenstår fortsatt.
Laget har ellers bidratt med arbeid på båttekket.

2. RS2‐laget
En del plank er byttet ut på kaia hvor RS2 ligger i vinteropplag i Kongshavn. Vi fikk en forespørsel fra
Grenland Havn om å gjøre denne jobben. RS2 er nå klargjort for vinteropplag. Rammeverk er kommet på
plass og presenning kommet på.
Det er kalt inn til styremøte i RS2 sameiet onsdag 18. november.

Ulf og Per Ove bytter planker
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RS2 i vinteropplag med vinterbekledning

3. Fyrlaget
Murpussing, som startet utenfor maskinhuset og på grunnmuren til maskinhuset, er nå ferdig for i år. En
flott innsats er gjort der ute av Fyrlaget. Nye dreneringsrør er lagt slik at regnvann blir ledet vekk.
Kystverket dekker disse kostnadene.
Ellers er det nå gjort klart for vinteren. Sisterna er fylt opp med vann i Fyrmesterboligen, og vannet er
stengt av og drenert. Avtrekksfilter fra komfyr er rengjort, og i tillegg diverse rengjøring som ikke gjøres av
leietakerne. Ellers etterlyses det en kyndig snekker i Fyrlaget. Ta kontakt med Svein Erik dersom du kan
tenke deg å være med.

4. Motorlaget
Det har vært jobbet med Lister dieselmotor som tidligere drev strømaggregatet i Maskinhuset. Dysene er
sendt til et firma for overhaling mens Ingvard Bugtene har tatt seg av sliping av ventiler og ventilsete.
Kanskje blir det lyd å høre fra denne motoren også før jul.
Ellers har det vært jobbet med Siemens‐motorens start/stopp ordning.

5. Prosjekter
a. Fiskerhuset
Arbeid med sengene i 2.etg. pågår, men begynner nå å nærme seg ferdigstillelse. Det blir majestetisk å
ligge i disse sengene når de blir ferdige.
Toalettet i 1.etg. har blitt malt.

b. Båttekke på Langøya
En stor innsats har vært utført med grunnarbeidene på
båttekket, og en viktig milepel er nådd. Audun har laget det
som skal til av tegninger og sørget for riktig plassering av
søylene. Vi har samtidig jobbet med stien som kommunen
ønsket lagt på baksiden av bodbygget. Kommunen har dekket
kostnadene for denne jobben.
Det er nå klart for å grave ned vannledningen som henger
bortover fjellveggen ned i stien.

Audun borer hull for festebolter

Siste innspurt med støpingen av pilarer

Tommy som jernbinder

c. Maskinhuset på Langøytangen
Arbeid på Listermotoren pågår av motorlaget. Dieseltanken som ligger på utsiden av maskinhuset er nå
blitt tømt for diesel etter at vi tok kontakt med Kystverket med spørsmål om den var tømt. Ellers er det
blitt riktig pent på utsiden etter at fyrlaget har utført omfattende murpussarbeid.

6. LOSjubiléet og losheftet
Arbeidet med losheftet er nå inne i sluttspurten. All
tekst er ferdig skrevet, og det meste er
korrekturlest. Annonsene som skal inn begynner å
komme på plass, og snart kan heftet gå i trykken. Vi
håper at trykkingen er ferdig i begynnelsen av
desember, slik at de som ønsker kan gi heftet i
julegave. Heftet er på 96 sider med gode historier
fra losvirksomheten i distriktet gjennom 300 år. Her
er forsiden på heftet. Et omfattende arbeid er lagt
ned av redaksjonen.

7. Brukerutvalget
Endelig har vi fått kontakt med rette person i
Fylkeskommunen når det gjelder «ny» eier for
leieavtalen som vi har på Langøytangen. Ansvaret
for denne kontrakten ble overført fra Fylkesmannen
i Telemark til Vestfold og Telemark Fylkeskommune
(VTFK). Det er mye som har stoppet opp for oss. Et
kombinert møte og befaring på Langøytangen ble
avholdt 27.oktober hvor flere av brukerutvalgets
medlemmer var tilstede. Saker som ble diskutert på
møtet var blant annet:





Helårsvann ut til Langøytangen
Bruksendring av bygg 4 – fyrtårnhuset
Ansvarsforhold i forbindelse med større vedlikeholdsjobber
Ansvar for brannvarslingsanlegget etc.

Vi forventer nå fortgang i de sakene vi har tatt opp.
Grenland Havn sørget for standsmessig skyss ut til Langøytangen da det blåste ganske kraftig.

På bildene ser vi Leif Karlsen, Endre Ståland (GH) og Kristian Ingdal fra Fylkeskommunen
Foto: Svein Erik

8. Ungdomsgruppa LFK UNG
Den 16‐18 oktober var 9 av gruppas medlemmer på
Langøytangen fyr. De var heldige med været og hadde
en fin samling der. Foruten sosialt samvær var det
arrangert en brannøvelse hvor alle 3 nødutgangene på
Fyrmesterboligen ble testet. Det ble dessuten utført
strandrydding i området rundt Langøytangen. Denne
gangen var det spesiell fokus på oppsamling av
plastpellets på Hvittingstranda. Vi hadde fått lånt en
spesiell støvsuger av Bamble Brannvesen. En fin
artikkel om strandryddingen kom i PD. Se mer om
dette på kystlagets hjemmeside www.langesundsfjordenkystlag.no
Seilkoggen som det har vært jobbet på er nå ferdig
lakkert. Det gjenstår å lage tiljer før den kan sjøsettes.
Sjøsettingen blir ikke før til våre. Rapport er nå sendt
inn til Sparebankstiftelsen DNB for å ut midlene som vi
har fått tilsagn på, totalt 50.000 kroner i forbindelse
med etablering av ungdomsgruppa, kurser, arbeid med
seilkogg etc.

9. Andre aktiviteter






Nytt bredband er oppe og går for våre leide bygg i Langesund og Langøytangen.
Strømabonnement for båtbyggeriet på Langøya har endelig blitt overført til kystlaget.
Vi har gitt innspill i forbindelse med salg av kommunale eiendommer
Vi har vært i kontakt med kystlagene Salta og Bragdøya i forbindelse med HMS i kystlagene. Disse
lagene har jobbet med dette.
Det er gitt innspill til Bamble kommune fra Muséets Venner, Bamble Historielag og
Langesundsfjorden Kystlag i forbindelse med lagring av museale gjenstander etter at avtalen med
Telemark Museum er sagt opp

10. Hva skjer?
Noen av de kommende aktiviteter i november 2020






Styremøte i kystlaget 3.november
Styremøte i RS2 sameiet 18.november
Få presenning over Hvalvik‐koggen og gjøre de siste vinterforberedelser med våre båter
Generell rydding utenfor Tollpakkboden
Møte i vaktlaget på Langøytangen avholdes tirsdag 10.november. Her blir det evaluering av 2020
utleiesesongen. Vi trenger også nye personer inn i vaktlaget. Vi ber om at interesserte tar kontakt.

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

