Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia, Gulskuret, 7010 Trondheim

Arbeidsplan for Kystlaget Trondhjem 2017
Fosenkaia som et levende og autentisk maritimt byrom
Kystlaget skal være tydelig og utadvendt slik at vi setter vårt positive preg på havnemiljøet.
Brattøra og havneområdene er gjenstand for et stort utbyggingspress som er i ferd med å stenge
siste rest av fjordutsikt og kontakt med fjorden. Kystlaget skal følge med på kommunale
planprosesser og byutviklingsdebatten og markere tydelig at Fosenkaia og kanalhavna
representerer historiske og maritime kvaliteter som vi må bevare og gjøre tilgjengelig for byens
befolkning. Kystlaget vil kjempe for at Fosenkaia og området vestover mot Skansen ikke blir
forringet av massiv utbygging.
Kafédriften
Kafé Skuret skal drives som en kafé med utendørsservering i perioden fra 1. mai til midten av
september. Styret vil samarbeide med kafédriver for at kaféens profil, innhold og kvalitet skal
gi økt tilhørighet og trivsel for besøkende og kystlagets medlemmer. Kaféen skal fungere som
et sted for formidling av kystkultur gjennom utstillinger/konserter og f.eks aktivitetslørdager.
Kystens landsstevne til Trondheim
Kystlaget skal arbeide for å få et landsstevne til Trondheim i løpet av de nærmeste årene. Dette
vil bli et stort løft der vi er avhengig av mange gode hjelpere under selve arrangementet og folk
som kan være med i komitéarbeid for planlegging og forberedelser. Kystlaget har inngått
leieavtale på kontorarealene i Murhuset for å bruke det som prosjekt- og administrasjonskontor
under planleggingen og gjennomføring av et landsstevne.
Samarbeid med andre aktører
Vi vil videreutvikle samarbeidet med Trondheim Havn og Sjøfartsmuseet, og sammen med
Trondheim kommunes prosjekt "En Blå Tråd" vil vi utarbeide en historisk kulturvandring langs
Fosenkaia og kanalhavna. Kystlaget vil delta aktivt under kulturminneuka i september sammen
med andre organisasjoner som er medlemmer av Kulturvernforbudet.
Styrke kystlaget
Vi vil jobbe for å videreføre den positive trenden med økt medlemsoppslutning gjennom aktiv
verving og utadrettet profilering av Kystlaget. Vi vil jobbe aktivt for å styrke det sosiale miljøet
i kystlaget slik at det blir et inkluderende og attraktivt sted for mennesker med interesse for
kystkultur. Onsdager skal fortsatt være aktivitets- og møtedag for gruppene i laget med vaffelog kaffeservering første onsdag i måneden. Vi vil arbeide for å styrke undergruppene i
kystlaget gjennom å rekruttere flere medlemmer til gruppene og tilrettelegge for gruppenes
aktiviteter. Kystlaget ønsker å øke lagets studievirksomhet for å formidle handbåren kunnskap.
Vi vil sette igang et prosjekt for å digitalisere kystlagets arkiv slik at kystlagets egen historie
blir lettere tilgjengelig.
Arbeid for kystkultur og uttadrettet virke
Kystlaget vil arrangere åpne temakvelder med faglige foredrag og hyggelig samvær i tillegg til
de aktivitetene gruppene i kystlaget normalt driver. Kystlaget skal fortsette å ta vare på
kystlagets restaureringsprosjekt "M/F Stoksundferja" og andre lagsbåter. Vi vil videreføre
fløtmannsdriften og arrangere Kystens Dag 10. juni i samarbeid med aktører som bl.a.
Sjøfartsmuseet, Trondheim Kommune og Naturvernforbundet.

