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Kystlagsprisen 2015 til Kystlaget Trondhjem
slik at det også i fremtiden skal kunne
ligge verneverdige fartøy der. Nye
utbyggingsplaner i Trondheim truer med
å gjøre kanalhavna og Fosenkaia mindre
egnet for aktiv bruk av de verneverdige
fartøyene som har base der i dag.
Kystlaget har derfor gått høyt på banen og
argumentert for verdien av levende
havnemiljøer. De har vært en tydelig
stemme i debatten, og bidratt til det
offentlige ordskiftet på en engasjerende,
saklig og positiv måte. Forbundet
KYSTENs landsstyre er også imponert
over hvordan kystlaget år etter år klarer å
holde
et
høyt
tempo
med
stor
dugnadsinnsats.
- Dette er en meget viktig anerkjennelse
av arbeidet våre dyktige medlemmer gjør.
Det motiverer til videre innsats for å løfte
fram kystkulturen i bybildet i Trondheim,
sier kystlagets høvedsmann, Egil Eide.
Foto: Tuva Løkse, Forbundet Kysten

Forbundet
KYSTEN
har
tildelt
Kystlagsprisen
2015
til
Kystlaget
Trondhjem for fremragende innsats for
kystkulturen.
I juryens begrunnelse heter det at
Kystlaget Trondhjem har utmerket seg i
2015 ved å arbeide aktivt for å ta vare på
Fosenkaia

Prisen ble overrakt av nestleder Tove
Aurdal Hjellnes da kystlagsfolk fra alle
kanter av landet var samlet til fagseminar
i Kristiansand i helga 8. - 10. april. Med
prisen følger et trykk av Anne Nygren, og
5000 kroner.
Vi markerer prisen med kake på
dugnaden lørdag 23. april på
Fosenkaia. Velkommen!

Semidieselkveld 25. mai

Kafé Skuret åpner 30. april

Motorgruppa vil arrangere en åpen
motorkveld onsdag 25. mai der de starter
opp en del motorer og har åpent verksted i
Grønnskuret. Vi får også besøk av
Traktor- og Motorkameratene fra Tiller
denne kvelden. Åpent for alle interesserte.
- Velkommen!

Kafé Skuret åpner 30. april. Sveinung
lover god mat, hyggelig atmosfære og
mange gode konsertopplevelser utover
våren og sommeren. Følg med på:
www.facebook.com/KafeSkuret/

Dugnad på Fosenkaia lørdag
23. april

og en del pæler langs Fosenkaia fram mot
pinse. Båtene vil derfor ikke komme
tilbake til Fosenkaia før senest 14. mai.
Det
blir
forøvrig
en
offisiell
avslutningsmarkering
av
prosjektet
Renere havn fredag 3. juni på Fosenkaia.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og
varaordfører Hilde Opoku vil være tilstede.

Kjøkkenet er pusset opp
Foto: Bao Quoc Le

Lørdag 23. april fra kl 1100 er det dugnad
på
Fosenkaia
for
å
klargjøre
til
kafésesongen og ta ut båter fra Gulskuret.
En dugnadsgjeng har i vår laget nye
benker og bord til uteserveringen, og disse
vil bli satt på plass. Det blir kake til lunch!

Stoksundferja bunnsmurt

Foto: Lillian Susann Danielsen

En dugnadsgjeng var på Kjerknesvågen
16. april og skrapte og bunnsmurte
Stoksundferja før den skal settes ut. Det
er utført mye restaureringsarbeid på
skroget, spantetopper og rekkestøtter av
Midtnorsk Trebåtverksted. Til høsten skal
ferja opp for trekking av kjølbolter og mer
skrogarbeid overvanns. En stor takk til
dugnadsgjengen
og
til
Midtnorsk
Trebåtverksted
som
står
for
restaureringsarbeidet. Ferjegruppa har
plass til flere medlemmer som får mulighet
til å lære om alt fra motor til trearbeid.

Utbedring av pæler langs
Fosenkaia
Prosjektet Renere havn går mot slutten, og
som en del av prosjektet vil det bli byttet

Foto: Bao Quoc Le

I vinter har en dugnadsgjeng ledet av Ivar
Soknes pusset opp kjøkkenet i Gulskuret
slik at vi får et større og mer funksjonelt
kjøkken med mer benkplass. I tillegg har
vi fått et eget toalett til betjeningen slik at
kjøkkenet nå oppfyller Mattilsynets krav.
Kjøkkenet ble ferdig til skreifesten og
høstet lovord fra Mat- og Festivitasgruppen. Det nye kjøkkenet har fått større
areal slik at det blir bedre egnet til
matlaging og kursvirksomhet. Tusen takk
til de som har jobbet og stått på for å få
nytt kjøkken på plass!

Aktiviteter våren 2016
Aktivitetskvelder på Fosenkaia:
• Hver første onsdag i måneden kl.18:00
Rådsmøte:
• Tirsdag 26. april (NB:Ny dato) kl.19:00
Vårdugnad:
• Lørdag 23. april
kl.11:00
Trondheim Maritime Fest:
• Lørdag 4. juni
kl.10:00

Trøndelagsstevnet 8. -10. juli
Trøndelagsstevnet blir i år arrangert av
Jøa Kystlag på Brakstad Hamn. Mer info
vil komme på: www.joakystlag.no

Seminar onsdag
ag 8. juni:
Byutvikling og levende
havnemiljø
Onsdag 8. juni kl.10:00 - 16:00 arrangerer
Kystlaget
Trondhjem
og
Forbundet
KYSTEN et landsdekkende seminar på PP
Hotels, Fosenkaia der vi fokuserer på
utfordringene i spenningsfeltet byutvikling
og ønsket om å ha ei havn som fungerer
for både kommersielle aktører og fritidsfritids
/rekreasjonsinteresser. Havna har også
flere kulturminner som må bevares
samtidig som en ønsker å gi rom for
innovasjon og ny næringsvirksomhet.
Problemstillingen er meget aktuell i mange
andre
re byer og havner, og seminaret blir
derfor arrangert som et nasjonalt seminar.
seminar
Seminaret vil ha fokus på livet og
virksomheten i havneområdet og hvordan
vi best kan ivareta den ekte kystkulturen
og næringsvirksomhet som fortsatt lever
og
er
avhengig
av
fu
funksjonelle
havnefasiliteter. Vi har invitert foredragsforedrags
holdere fra forvaltning, politikk, næringsliv
og frivillige organisasjoner som ønsker å
belyse
temaet
fra
ulike
vinkler.
Programmet finnes på vår hjemmeside:
www.kystlaget-trh.no
Seminaret er gratis og
g inkluderer lunch på
Kafé Skuret. Påmelding på:
https://fs12.formsite.com/HeidiKyste
://fs12.formsite.com/HeidiKyste/
Trondhjem/
NB: Begrenset antall plasser
– det gjelder å være «først til kaia»

gjennom gamle tradisjoner,
tradisjoner oppleve noe
helt nytt, og kanskje blir du medlem innen
du går hjem.
- Hjertelig velkommen!

Trondheim Maritime Fest
Lørdag 4. juni blir det liv og røre på
Fosenkaia. Det som før het Kystens Dag
D
blir i år Trondheim Maritime Fest der vi i
samarbeid med Trondheim Kommunes
prosjekt "En blå tråd", Renere Havn,
Sjøfartsmuseet og Naturvernforbundet
m.fl vil ha en åpen familiedag. Det vil bli
konserter,, modellbåtutstiling, NidarosNidaros
regatta,
båtdam
am for barn og gamle
motorer. Det vil også bli en markering av
at Redningsselskapet
sselskapet er 125 år i år. Mer
info kommer på www.kystlaget-trh.no
www.kyst

Kystens Landsstevne 2016

Aktivitetskvelder første
onsdag i måneden
Første onsdag i hver måned arrangeres
det aktivitetskvelder
tetskvelder på Fosenkaia hvor
hv
det i tillegg serveres kaffe og noe å bite i.
Motorgruppa og Handverksgruppa
andverksgruppa er
meget aktive grupper hvor medlemmer
samles hver onsdag nesten hele året for å
utføre reparasjoner, vedlikehold og å holde
i hevd handverkstradisjoner
tradisjoner som best
videreføres
ved
praktisk
bruk
av
kunnskapen.
Er du ikke medlem av Kystlaget
Trondhjem enda? Ta
a turen innom for å,

Mer info og påmelding på: www.salta.no
---------------------------------------------------------------------

Torsdagstreff

(inngang kr 40,-)
28. april kl. 19:00 "Fra sau til seil"
Foredrag ved Amy Lightfoot fra Hitra som er godt
kjent for sitt arbeid innen kystkultur,
k
som kunstner
og håndverker
verker og som forfatter.

