Medlemsskriv for Jæren Kystlag
Kjære medlemmer og andre som er opptatt av bruk og bevaring av kystmiljøet.
Året 2020 er nå i ferd med å bli avsluttet.
Det er lett å forstå et 2020 ble for Kystlaget et svært spesielt driftsår.
Alle de tradisjonelle aktivitetene som Kystlaget har stått for er blitt avlyst, og det er unektelig svært trist.
Dette med å være ute der hvor folk er samlet er for laget svært viktig for å opprettholde interessen og aktiviteten i laget.
Kystlaget har nå i halvannet år allikevel hatt det svært travelt med å få etablert lokaler som framover vil sette oss i stand
til å tilby gode lokaler for alle hovedaktivitetene til Kystlaget. Dette for å kunne opprettholde interessen og aktivitetene
til laget.
Ombygging av huset ved Fyret, Kysthuset. Her har vi innvendig gjennomført en totalrenovering av huset.
Huset framstår nå i fornyet drakt takket være en ivrig dugnadsgjeng som gjennomførte arbeidet og overholdt
smittevernreglene.
Vi har fått til en grei avtale med Hå kommune om leieforhold, i tillegg har vi med Hå gamle prestegård og Kystverket
blitt autorisert til å aktivere det «gamle» fyrlyset.
Vi skal også bidra med oppsyn og kontroll av maskinparken til Fyret. Så alt ligger til rette for god aktivitet på Kysthuset.
På Sør-Reime har det også skjedd en omvelting.
Flytting av lokaler er gjennomført, og innredningsarbeidet er på det nærmeste helt ferdig. Her er også en ivrig
dugnadsgjeng stått på og at resultatet er blitt skikkelig bra.
Kystlaget må derfor, på tross av Koronaen, si seg skikkelig fornøyd og imponert over at disse 2 prosjektene lot seg
gjennomføre så greit og godt som vi nå ser.
Laget må derfor rette en stor takk til alle som har stått på og bidratt til at to så store prosjekt fikk en slik grei
gjennomføring.
For disse to prosjektene er det til nå nedlagt 2051 dugnads timer.
GLEDELIG er det også at de kostnadsrammene som er gitt av årsmøtet er på det nærmeste blitt overholdt.
I alt har Kystlaget nå gjennomført investering på om lag 560 tusen kroner fordelt på 460 tusen i Kysthuset og 100 tusen
på Sør-Reime.
Styret i Kystlaget takker for et aktivt år 2020, og ønsker alle et riktig Godt og aktivt Nytt år.
Hvis dere har noen spørsmål knyttet til prosjektene på Kysthuset og Sør-Reime, eller andre aktiviteter, drift av kystlaget,
svarer vi gjerne på dette:
Eirik Flåten tlf 907 80 597 eller e-mail flaadaa83@hotmail.com eller
Bjørn Ådne Norland tlf 916 10 262 eller e-mail bjorn.a.norland@gmail.com
Beste hilsen Styret i Jæren Kystlag

