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Lederens hjørne
Hei alle sammen.
Det ser ut til at det trekker ut i tid før vi kan åpne opp for normale aktiviteter igjen, men
aktiviteten ved senteret er likevel god og mye blir gjort.
Vi er meget forsiktig med å overholde smittevernreglene.
Jeg kjenner kun til én som er smittet og som er tilknyttet senteret. Han har ikke fått smitten
her, og har heller ikke smittet andre. Han ble ikke særlig syk og er nå erklært frisk og smittefri
og ute av karantene.
Våre styremøter er utsatt til etter påske, så vi ligger litt etter med planleggingen, men årsmøtet
avvikles digitalt som forrige år.
Det blir en del møtevirksomhet både fysisk, digitalt og over telefon, men ting går tregere i
disse tider.
Noen kommentarer til aktiviteten kan være:








Stor aktivitet i Verkstedet som vanlig, der det jobbes med lysene til kaien, materialstativ i slippen og mye annet.
God aktivitet i Sjøbua og prambyggingen går fremover.
Gulv i 2 og 3 etg. på Riggerloftet er reparert og brannstige montert.
Fyrlykt fra Kystverket er hentet og satt midlertidig ved innkjørselen til senteret.
Stor fornyelse på kjøkkenet i Ladestasjonen.
God aktivitet i Berntine gruppa.
Etter påske vil støping av kaien til Reperbanen starte.

Se kommentarene fra de ulike gruppene nedenfor.
Ønsker dere alle en fin påske og ønsker om at vi snart får mer normale tilstander.
Hold dere friske og lev etter regler og anbefalinger som gjelder.
Håper alle vil vaksinere seg og at det ikke blir lenge til.

Mvh. Arne Steinsbø
Leder Loggen Kystlag
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Nyheter fra gruppene – der vi starter med en viktig informasjon vedrørende
Loggens småbåter:
Hei alle båtinteresserte,
Båtsesongen står for døren, og i den forbindelse vil vi dele litt informasjon – både om leie av
Loggen sine båter og om å bestille bryggeplass i småbåthavna.
Lei rimelig båt i sommer
Loggen Kystlag har nå følgende båter i sin flåte:
 Fruen II, en 20 fot snekke, bygget i 1965
 Old Sport, en 29 fot Furuholmen plattgatter, bygget i 1952
 Papai, en 26 fot snekke, bygget i 1974
 Rakkertøsen, en 30 fot seilbåt (blir tilgjengelig for leie etter hvert)
 Vi har også nylig mottatt en 12,5 fot seiljolle

Alle båtene kan leies av medlemmer i Loggen Kystlag, etter at de har fått opplæring i bruk av
båtene. Det bør her nevnes at aktive medlemmer vil få fortrinnsrett ved bestilling, frem til 20.
mai. Etter det kan også andre (passive) medlemmer bestille båt. Vi beholder de lave
leieprisene, med ønske om at så mange som mulig benytter disse vakre båtene.
Les mer om båtene på Loggen kystlags nettside.
Båtpuss
Vi ser det som naturlig at de som ønsker å bruke båtene også deltar aktivt med båtpussen om
våren. Årets båtpuss har planlagt oppstart i uke 15 (12 – 17 april). Vi vil overholde
smittevernregler ved å spre arbeidet utover og fordele personer på forskjellige oppgaver, slik
at det går an å holde god avstand. Alle med interesse for båt og båtpuss er hjertelig
velkommen.
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Meld deg på som interessert i å være med på båtpuss på epost eller send en sms til Tore, tlf.
45 095 918
Småbåtbrygga
Det er mulig å leie bryggeplass ved småbåtbrygga tilhørende Tønsberg Kystkultursenter, for
båter opp til 30 fot. Plassene er i første omgang forbeholdt trebåter, men skulle det være ledig
kapasitet kan vi vurdere å gi plass til andre båter med en viss kystkulturhistorisk verdi.
Båtene som får plass ved bryggeanlegget skal være i god stand, og være i aktiv bruk. Dette er
således ikke en opplagsplass for restaureringsprosjekter. Småbåtbrygga, med sine trebåter, er
en del av vårt ansikt utad som aktivt kystkultursenter.
Mer informasjon om bryggeplass og betingelser på Loggen kystlags nettside.
Med beste hilsen,
Tore Skåtun
Ansvarlig for Loggen sine båter og Småbåtbrygga

KYSTLEDGRUPPA
LADESTASJONENS KJØKKEN PUSSES OPP.
Kystledgruppa i Loggen har ansvaret for vedlikehold på Kystledhyttene Ildverket og Startbua på
Hvasser. Noe av overskuddet på utleie av hyttene blir overført til oss på en egen konto. Pengene
brukes til vedlikeholdsarbeid, men kan også komme resten av Loggen kystlag til gode. Siden det er lite
utleie for tida, fant vi ut at vi kunne gi kjøkkenet på Ladestasjonen et ansiktsløft. Komfyr og kjøleskap
med liten fryser er nye. Over kjøleskapet er det kommet nye overskap. Den gamle kjøkkenbenken
trengte oppussing, så der ble alle fronter og dører tatt av, pusset ned og malt på nytt. Neste prosjekt er
å male trappa opp til annen etasje før utleiesesongen starter igjen.
Britt Bjørndal
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Håndverksgruppa
Det er lite aktivitet på loftet om dagen, men mye produseres «hjemme». Det er alltid mulig å
kjøpe votter, luer, sokker, tøfler, sjal, ting til barn…
Ta kontakt med leder av gruppa hvis du er interessert: Torhild Wiik: 97605273 eller epost
torhild@vestfoldlab.no . Vi tar vipps.

Månedens gruppe: Verkstedgruppa
Verkstedgruppa holder til i Verkstedbygget – naturlig nok. Det er den midterste av de tre
murbygningene. Huset inneholder med andre ord fremdeles «verksted», akkurat som det
gjorde når det var del av Teie Ubåtstasjon. Et verksted er utgjør en viktig og sentral del av et
kystkultursenter. Gruppa holder til i eget hus, men samarbeider på tvers av senteret. Er du
interessert i å delta i gruppa, eller høre mer om hva de driver med, så ta kontakt.
Her er meldingen fra gruppa selv, med eksempler på litt av alt det de holder på med:
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Vår oppgave, føler vi, er å hjelpe til der det er nødvendig her på bruket.
Under bygget av Reperbane prosjektet holdt vi det i gang med å reparere og
fikse verktøyet under leggingen.
Jolla var vi involvert i ved å lage forhold til gutta slik at de fikk klinket naglene.
Nå har vi overtatt og er i gang med kaibelysningen som har gått over dato.
Til slippkranen er deler blitt produsert og den er snart klar til å hukes sammen.
Nytt prosjekt under arbeid er å rydde opp i slippgangen bak Callesen motoren.
Braketter produseres i verkstedet og skal monteres på muren på baksiden av Calle. Og
"trekoker" henges opp og plattform på utsiden av Calle legges, slik at til våren blir det
ryddig i denne delen av slippområdet.
Gruppeleder John Blaasvær

Innspill og bilder:
Sendes Loggen Kystlag:
Eli Ulriksen eli.ulriksen@gmail.com, tlf 91661207
Anne Kate Jensen anne.kate.jenssen@gmail.com tlf 91302129
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