
 
 
 
Til:   Medlemmer av Kystlaget Trondhjem 

Aage Berg 
Skogvegen 18 
7059 JAKOBSLI 
 
Kontaktpersoner i Kystlaget Trondhjem  
Høvedsmann (leder):      Audun Podsada, Marie Michelets veg 9b, 7046 Trondheim                                                                     
                    901 85 533                        audun.podsada@elektroskandia.no 
Halskar (kasserer):          Frode Frydenlund, Breidablikv 112, 7020 Trondheim 

                 926 33 930                Frode.Frydenlund@sintef.no 
Stuert:           Jan-Tore Sletvold, Øvre Kvålsvei 13, 7039 Trondheim 

                 916 23 919                                         post@farmers-produkter.no 
Skurbas (skuransvarlig): Marius Petter Wick, Tillerringen 46, 7092 Tiller  
               406 06 221                                           marius.petter@gmail.com 
Kaibas (kaiansvarlig):     Sten Cato Nordsæther, Eklestrøen 4, 7036 Trondheim 
                     922 09 334                                 stencato@yahoo.no 
Skrivar (sekretær):          Egil Eide,  Martin Kregnes vei 51, 7091 Tiller 

                  416 91 512                                           egil@navartech.no 
Kaibas - vara:                  Svein Nordhammer,  
                     957 92 308                                  svein.nord@hotmail.com 
 

Aktivitetsgrupper m.m.: 
Auskaran:   Carsten Elfenbein        918 25 908             elfenbei@online.no 
Båtbyggergruppa:      Bao Quoc Le    466 83 918       lebadquoc@gmail.com 
Dokumentasjon/arkiv:  Per Kristian Rognes    907 41 054            prognes@frisurf.no 
Flytebryggegruppa:    Bengt Finstad   934 66 784                          bengtfi@gmail.com 
Fløtmannsgruppa:     Clamer Meltzer     414 22 616                 clamerm@broadpark.no 
Færinggruppa:               
Hermes Horde:   Arnstein Hansen    900 19 801        arnstein@oloyan.com 
Mat- og festivitas:  Ivar Soknes   901 20 643           ivarsokn@online.no 
Fartøygruppa:   Roger Normann   922 60 858     rogernormann68@gmail.com 

Motorgruppa:   Marius Petter Wick   406 06 221           marius.petter@gmail.com 
Ferjegruppa:   Johan Terje Lines      915 67 816                                  j-terl@online.no 

"Kaptein Dyre":   Sten Cato Nordsæther  922 09 334                          stencato@yahoo.no  
Vengbåtgruppa:    Ingrid Berg   909 14 494          inganbe@yahoo.com 
Handverksgruppa:   Sølvi H. Brandsø      470 56 933          solvi.helen.brandso@gmail.com 
Studieveileder:    Astrid Wale                    932 12 178                    a-wale@online.no 

(Evt. feil/mangler i lista meldes skrivaren.) 

Returadresse: Kystlaget Trondhjem, Fosenkaia Skur 40D, 7010 TRONDHEIM 
Adresseendring meldes til: Forbundet KYSTEN,  Øvre Slottsgate 2b, NO-0157 Oslo 

e-post: forbundet@kysten.no   tlf : 22 42 42 82 
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Kystlaget bidrog på 
Trefestivalen 2014 

 

Under Trefestivalen, som ble arrangert 
23.-25. september i forbindelse med den 
internasjonale trebyggkonferansen Forum 
Holzbau Nordic 2014, deltok Kystlaget 
Trondhjem med aktivitet for barna i 
Kjøpmannsgata. Vår populære båtdam og 
båtverksted for barn ble også denne 
gangen meget godt mottatt. Marius Wick 
laget tilsammen 480 båter (!) sammen 
med barna i løpet av de to dagene. 
Båtlaget Nidaros var også tilstede i elva 
med åpen båt. I tillegg deltok Einar 
Borgfjord fra Kystens Arv med 
båtverksted samt at "Den Siste Viking" 
også hadde åpent skip. Tusen takk til alle 
som bidrog! Dette er god markedsføring 
av kystkulturen og Kystlaget. 

Ingrid Berg og Gunnar Austreim med vengbåten 
Nidaros (foto: Byavisa)--> 

 
 

Kafé Skuret har fortsatt 
søndagsåpent 

 
Årets kafésesong ga tross godværet og stor 
omsetning et økonomisk underskudd. På 

ekstraordinært årsmøte 23. oktober ble 
det vedtatt å refinansiere Kafé Skuret AS i 
form av lån fra Kystlaget og 
enkeltmedlemmer av Kystlaget. En 
arbeidsgruppe har lagt fram forslag til 
driftsform for sesongen 2015 som kan gi 
en bedre økonomi. Det skal velges et nytt 
styre i Kafe Skuret AS  og vi ønsker forslag 
til kandidater, gjerne noen som har 
kompetanse innen regnskap, grûnder-
virksomhet, restaurant, kafé osv. Målet er 
å få nytt styre på plass i løpet av 
desember. 
Lillian Danielsen med flere har hatt åpen 
kafe og solgt vafler et par søndager nå i 
høst. Dette har blitt veldig godt mottatt og 
vil bli videreført i vinter på dugnadsbasis. 
Er det noen som vil melde seg til å lage 
vafler og selge i helgene fremover? Skriv 



 

 

deg opp på dugnadslista som henger på 
Gulskuret eller kontakt Lillian Danielsen, 
epost: 
lillian.danielsen@hotmail.com 
Vi håper mange vil stille opp for å gjøre en 
innsats for kaféen, all drahjelp kommer 
godt med. 

 
Julebord 22. november 

Kystlagets tradisjonelle julebord er i år 
lagt til lørdag 22. november kl. 19.30, og 
tradisjonen tro blir det Oddgeirs lutefisk 
med tilbehør i år også. Anbefalt 
medbringende drikke til maten er øl og 
akevitt, eller det dere liker best. Hvis 
frosten ikke har tatt vatnet, så har vi det 
på huset!  Pris kr 300,- per person. 
Påmeldingsfrist: 15.november. 
Påmelding til: 
Anne Mari Frendal 
tlf. 73945730/ 90941208 
e-post: jfrendal@online.no  eller 
Ivar Soknes, tlf. 90120643 
e-post: ivarsokn@online.no 
eller på lista som henger på møterommet. 
Hjertelig velkommen!  
 

Grønnskuret 
Takket være god dugnadsinnsats har 
Grønnskuret fått et nytt strøk maling. Det 
nye snekkerverkstedet begynner å nærme 

seg ferdigstillelse. Innvielse blir 
forhåpentligvis i løpet av desember.  
 

Stoksundferja fikk støtte 
fra Adolf Øiens fond  
Stoksundferja har fått tilsagn om støtte på 
kr. 95.000,- fra Adolf Øiens Donations-
fond. Pengene skal gå til motoroverhaling 
og bytte av resterende kjølbolter. Vi 
gratulerer! Ferjegruppa trenger flere 
medlemmer som kan være med og ta et 
tak. Kontakt: 
Johan Terje Lines: j-terl@online.no 
 
 

Nye åpningstider for 
Skansen bro 
Den nye svingbrua på Skansen er på 
plass, og i den forbindelse har det kommet 
nye bruåpningstider. Som dere ser 
nedenfor blir det bare mindre og mindre 
bruåpningstider (...sukk!)  
Skansen bru kan heves (og Svingbrua 
svinges) innenfor følgende tidsrom:  
    06:00–06:35 
    10:05–10:30 
    12:05–12:35 
    13:05–13:35 
    17:40–18:00 
    19:05–19:35 
    22:10–22:35 
    22:40–23:00 
I tillegg er det åpent for to ekstra åpninger 
om sommeren: 
    23:40–00:10 
    01:10–01:45 
 

Trøndelagsstevnet 2015 
til Trondheim 
Kystlaget Trondhjem har tatt på seg 
oppgaven å arrangere Trøndelagsstevnet 
2015. Stevnet blir lagt til helga 10. - 12. 
juli 2015. Dette blir en spennende 
utfordring for oss, og vi håper å kunne 
gjenskape litt av stemningen som var 
under landsstevnet i 1997. 
Trøndelagsstevnet blir hovedtema på 



 

 

Rådsmøtet som skal være 20. november
kl. 1900. Møt opp og hør planene for
Trøndelagsstevnet. 
 
 

Aktiviteter våren 2015

 

Årsmøte: 
• Onsdag 18. februar    kl.18

 

Temakvelder: (tema annonseres senere)
• Torsdag 12. februar     kl.19:00
• Torsdag 19. mars     kl.19:00

 

Rådsmøter: 
• Torsdag 22. januar    kl
• Torsdag 26. mars     kl.19:00

 

Matkvelder på Fosenkaia: 
• Skreikveld (i begynnelsen av mars)

 

Vårdugnad på Fosenkaia: 
• Fredag   27. mars        kl.17:00
• Lørdag   28. mars        kl.11

 

Kystens dag 2015 
• Lørdag   13. juni        kl.10:00

 

Trøndelagsstevnet 2015 
• 10.-12. juli på Fosenkaia, Trondheim

 
Forbundet Kystens Landsstevne 2015

• 16.-19. juli, Sandefjord  
(arr. Gokstad Kystlag) 

 
Styremøter: 

• Tirsdag 13. januar     kl.19:00  
• Tirsdag 10. februar        kl.19:00 
• Tirsdag 10. mars     kl.19:00 
• Tirsdag 14. april      kl.19:00 
• Tirsdag 12. mai    kl.19:00
• Tirsdag   9. juni    kl.19:00

 
 

 
Torsdagstreff   (inngang kr 40,-

• 27. november kl.19:00 Trondheim Verftshistorikk

• 26. februar      kl.19:00 Historien bak s

ådsmøtet som skal være 20. november 
Møt opp og hør planene for 

2015 

 

kl.18:00 
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kl.19:00 
kl.19:00 

kl.19:00 
kl.19:00 

(i begynnelsen av mars) 

kl.17:00 
kl.11:00 

kl.10:00 

i på Fosenkaia, Trondheim 

Forbundet Kystens Landsstevne 2015 

kl.19:00   
kl.19:00  
kl.19:00  
kl.19:00  
kl.19:00 
kl.19:00 

Valg 2015 
På årmøtet 18. februar 2015 skal 
velges følgende medlemmer 
Kystlaget Trondhjem:
 -  Høvedsmann for 2 år
 -  Stuert for 2 år 
 -  Kaibas Vara for 2 år
 -  Skrivar for 2 år 
 -  2 nye medlemmer til valgkomité
 
Valgkomitéen består av
(leder) og Ivar Soknes
Har du forslag til noen som bør utfordres 
eller har du lyst til å stille selv
valgkomitéen.  

 

Renere Havn
Trondheim kommune skal i tidsrommet 
2014 - 2016 gjennomføre et stort prosjekt 
for å rense miljøgifter fra havneområdene. 
Det vil bli utført mudri
havbunnen i Trondheim Havnebasseng
Tiltakshaver har skissert følgende 
foreløpige tidsplan for gjennomf
tiltakene: 
Tildekking:  
• Ilsvika, desember 2014 
Mudring og tildekking:
• Brattørbassenget, desember 2014 

juli 2015. 
• Nyhavna, juni 2015 
• Kanalen, november 2015 
Arbeidene ved deponiet i Nyhavna er 
planlagt å foregå i hele perioden.
på www.renerehavn.no
 

Motta Byblekka på epost
 

Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest 
mulig på epost slik at vi sparer porto og 
arbeid med frankering og utsendelse.
Ønsker du å motta Byblekke på epost, så 
send epost til egil@navartech.no
 

-) 
Trondheim Verftshistorikk 1779 - 1983 v/Lene Serine Strøm

k smaken. Marine råvarer fra Trøndelag. v/K

februar 2015 skal det 
følgende medlemmer til styret i 

Kystlaget Trondhjem: 
Høvedsmann for 2 år 

2 år 

2 nye medlemmer til valgkomitéen 

en består av: Aksel Jørgensen 
Ivar Soknes. 

noen som bør utfordres 
eller har du lyst til å stille selv, så tips 

Renere Havn 
mmune skal i tidsrommet 

2016 gjennomføre et stort prosjekt 
for å rense miljøgifter fra havneområdene. 
Det vil bli utført mudring og tildekking av 
havbunnen i Trondheim Havnebasseng. 
Tiltakshaver har skissert følgende 
foreløpige tidsplan for gjennomføring av 

Ilsvika, desember 2014 – april 2015. 
Mudring og tildekking: 

Brattørbassenget, desember 2014 – 

Nyhavna, juni 2015 – november 2015. 
Kanalen, november 2015 – mai 2016. 

Arbeidene ved deponiet i Nyhavna er 
foregå i hele perioden. Les mer 

www.renerehavn.no 

Motta Byblekka på epost 

Vi forsøker å få sendt Byblekka til flest 
mulig på epost slik at vi sparer porto og 
arbeid med frankering og utsendelse. 
Ønsker du å motta Byblekke på epost, så 

gil@navartech.no 

v/Lene Serine Strøm 
v/Kari Helene B. Andreassen 


