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... og så åpnet vi 

tirsdagsaktivitetene igjen 

12. mai var første medlemskveld i 
koronatiden. Tross kort varsel ble det 
notert 15 oppmøtte. Det er kommet pålegg 
fra FHI om at alle som deltar på dugnad i 
Kystlagets regi må noteres. Dette gjøres for 
at om utbruddet kommer igjen så skal det 
være enklere å spore mulig smitte. Det var 
godt å komme i gang igjen med 
tirsdagsdugnadene. Formannen 
organiserte velkomstkaffe i solveggen, 
spedde på med litt nytt fra styret bl.a. om 
smittevern, om ansvar, om 
arbeidssituasjonen, om robåter, om Oksøy, 
om økonomi, om 17.mai. Etter 12. mai har 
antallet deltagere blant våre medlemmer 
steget jevnt. Siste ordinære medlemskveld 
før sommeren er 16. juni.  

 
 

Årsmøte 2020 

Det har vært mye prat om gjennomføringen 
av årsmøtet 2020. Covid-19 har vært 
årsaken til at det har blitt med praten. Siste 
styrevedtak er at vi avholder årsmøte 
1.september. Vi kunne ha avholdt årsmøte 
på denne siden av sommeren, men å 
konstituere et nytt handlekraftig styre før 
ferien vil vært hastverksarbeid. Sittende 
styre blir fortsatt styre for kystlaget fram 
til 1. september. Så får vi bare håpe det ikke 
er behov for flere koronatiltak framover. 
 

Loshuset på Oksøy som del av 

Kystleden 

I utgangspunktet har Kystverket planer om 

å bruke Oksøy fyrstasjon som kurs- og 

konferansested for egen virksomhet. Men 

etter at Flekkerøy vel, Bragdøya kystlag og 

DNT Sør sammen med Kristiansand 

kommune og Fylkesmannen i Agder over 

flere år har hatt dialog med Kystverket, er 

det nå forhandlet fram en leieavtale 

mellom Bragdøya kystlag og Kystverket. 

Avtalen forutsetter at kystlaget skal ha 

samarbeid med DNT Sør.  

Avtalen gjelder leie av loshuset og loshytta. 

I Skjøtselsplanen for Oksøy ligger Loshytta 

og veien opp til hytta innenfor 

fredningsområdet. Dette gjør adkomsten til 

hytta problematisk i peroden 15.april til 

15. juli. Det arbeides med å endre grensene 

for fredningsområdet. 

 

 
 

Loshuset har tre soverom med totalt åtte 

sengeplasser, stue med kjøkken, bad og 

toalett. Det er innlagt strøm og vann. Rett 

sør for huset er det brygge.  
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Prosessen med overtakelse har, som mange 

andre forhold, stoppet opp og blitt 

forsinket i disse uoversiktlige koronatider, 

men nå venter vi på å få til et møte med 

Kystverket i nærmeste framtid. Videre vil 

kystlaget etablere ei driftsgruppe etter 

samme mal som den vi har knyttet til 

Grønningen fyr. 

 

Om du ønsker å delta i ei gruppe som har 

fokus på vedlikehold og bruk av loshuset og 

loshytta på Oksøy så gi en tilbakemelding til 

kontoret på saltebua@bragdoya.no.  

 

Propellakslingen løsnet på  

MS Bragdøya 

Kaptein Geir fikk seg en overraskelse under 

sesongåpningen på Bragdøya 10. mai. Det 

viste seg at akslingen på en motor hadde 

løsnet i flensen på motoren. I den rolige 

perioden på søndag mens alle var i land på 

øya, tok de en tur over fjorden til 

Randesund, for å kjøre opp noen rutetider i 

forhold til en noe endret ruteplan for 

kommende sesong. I forbindelse med 

bakkingen har den ene propellakselen 

forskjøv seg i koblingsflensen som er 

sluttet til giret. Enten er konen ikke spent 

fast iht. spesifikasjonen, eller så har det 

vært fett på akselen når den er entret inn i 

koblingsflensen før dette er spent fast. 

Konsekvensen av dette er at man får et 

misforhold mellom trekkstanga og selve 

akselen som igjen gjør at en ikke får noe 

særlig fremdrift eller stigning på propellen. 

 
 
 

MS Bragdøya var på skipsverft 
«Karstensen» i Skagen i høst til klassing og 
overhaling. De har lagt seg flate og kom til 
Norge for å fikse det. 
I skrivende stund har MS Bragdøya vært en 
tur på land i Kongsgårdbukta og er nå 
fikset og er i drift igjen.  
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Status for de store båtene 
 

Dagmar  

Dagmar har hatt omfattende 

restaureringer i vinter. Flere bord i huden 

er skiftet og riggen er under bygging. Det 

ble oppdaget store råteskader i masta og 

den må skiftes. Dagmar skal bli klar for 

utstilling i museumshavna i Nodeviga i 

slutten av juni. Sommerens planer er 

småturer på sørlandskysten, seilkurs for 

medlemmer og gjerne turer for 

ungdommer. 

 

 

 

 
Lister 

Lister har også fått skiftet deler av huden. 

Den får nye seil i disse dager, og er 

nylakket og smørt i bunn. Det ligger an til å 

bli en fin sesong for Lister. 
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Nesebuen 

Det er godt driv om bord på Nesebuen for 

tiden. Fokus er nating av dekk, lakking etc. 

Videre er det ferdigstilling av teknisk 

utstyr. For første gang på ni år har vi hatt 

start på motoren, og vi tror på bruk av 

båten denne sesongen.  

 

 

 

Hva skjer 

Vi vender sakte men sikkert tilbake mot 

normalen. Vi er fortsatt nøye med å følge 

myndighetenes krav og retningslinjer, men 

det er stadig flere arrangementer og 

aktiviteter som lar seg gjennomføre.  

 

Nå er sommersesongen like rundt hjørnet, 

noe aktiviteten på Bragdøya bærer preg av.  

 

Alle søndager tom 13. september er det 

søndagsåpent med skyss og søndagskafé.  

 

23. juni åpner kafeen i Saltebua. Kafeen er 

åpen hver dag, men med begrenset tilbud 

på mandager.  

 

I år er det vertskap på Bragdøya og på 

Grønningen i uke 26 – 33.  

Vertskapet kan nåes på følgende nummer:   

Bragdøya:  916 76 17 

Grønningen:  951 02 523 

 

MS Bragdøya starter opp med daglige 

avganger 27. juni. I år er det ny rute, med 

avgang også fra Lumber.  

Sjekk ut rutetidene på nettsiden.  

 

Tirsdag 16.juni: Medlemskveld 

17. og 18. juni: Kurs i seiling med Lister 

18. juni: Ukuleleøving 

23. juni: St. Hans 

27. juni: Oppstart badebåten 

1. september: Årsmøte 

 

SE OGSÅ KYSTLAGETS HJEMMESIDE FOR 

OPPDATERT INFORMASJON.   

 


