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Arbeid for bevaring av kystkultur  

Kystlaget vil arbeide for å øke vår bevissthet om verdien av å ta vare på og videreføre den rike 
kystkulturarven vår. Vi vil øke medlemmenes kompetanse gjennom å arrangere kurs, 
temakvelder, medlemsaktivteter og seminarer. 
Kystlaget skal fortsette å ta vare på kystlagets restaureringsprosjekt "M/F Stoksundferja" og 
andre lagsbåter. Kystlaget vil i 2020 overta «Den grønne bybåten» som er under bygging på 
Stadsbygda og gjøre den mest mulig tilgjengelig for medlemmene. Vi vil videreføre 
fløtmannsdriften og videreutvikle Kystens dag. 
  
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 må bevares gjennom aktiv bruk som 
veteranbåthavn og til kystkulturaktiviteter. 
 

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.  
 
Samarbeid med andre aktører 
Vi vil videreutvikle samarbeidet med bl.a Trondheim Havn, Trondheim kommune, 
Sjøfartsmuseet og Arkivsenteret Dora. Kystlaget vil også være med og tilrettelegge for 
kystpilegrimssatsingen til Den norske kirke. Kystlaget vil delta aktivt under kulturminneuka i 
september sammen med andre organisasjoner som er medlemmer av Kulturvernforbudet. 
 
Styrke 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. Styret vil i 2020 følge opp rapporten 
som legges frem fra arbeidsgruppa for seminaret som ble avholdt 25.01.2020. Styret vil i 
arbeidet vurdere hvordan oppgaver og ansvar kan fordeles i laget. Vi vil arbeide for å styrke 
undergruppene i kystlaget gjennom å rekruttere flere medlemmer til gruppene og tilrettelegge 
for gruppenes aktiviteter. Vi vil arbeide for rekruttering og styrke søndagskaféen som sted for 
formidling av kystkultur til publikum. 

 


