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Stakkendag:

Kos, grill og arbeid på Stakken
lørdag 14. september Kl 1100
Kom å bli med på en trivelig Stakkenlørdag der vi skal ordne på naustene og i uteområdet.
Vi har mange oppgaver som passer til alle aldersgrupper.
Rydde skog og kratt rundt på Stakken
Reparere stor og smått på bygningsmassen.
Det vil bli servert grillmat av variert slag, ta gjerne med kake til kaffen.
Alle er velkommen

NYTT FRA SOMMEREN 2019
Etter mai og juni har det vært stille på Stakken og i båtgruppa. Salarøy ligger i naustet
og innsetting av ny motor og klinkearbeid starter straks opp på onsdagene. Enn så
lenge tilbyr vi roing og fiske med småbåtene på «onsdagsseilingene» våre. Noen av
våre medlemmer har i sommer vært ute å rodd med småbåtan og andre har møttes til
kaffe og trivelig prat på Stakken. For onsdagsinfo utover høsten er det bare å følge
med på Facebook.
I høst er det flere arrangementer som avholdes i regi av Forbundet Kysten: Regionalt
seminar for kystlagene i Troms og Nordland nord på Gamle Gibostad og seminar om
Tradisjonsbåter på Nordkalotten, mangfold og variasjon på universitetet.
Følge med på aktivitetslista vår og meld deg på via eksterne lenker da det er andre
som arrangerer.

STYRENYTT
HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å selge lodd for Arctandria denne høsten. Vi
trenger også noen fine premier som er kystrelatert. Vi holder på med å ordne til
lotteriet så det er bare å følge med.
Vi planlegger å få i gang et årekurs til høsten. Årer til store og små båter.
Styret har enstemmig vedtatt å selge flytebrygga til en allerede interessert kjøper og
vi har derfor midler til å kjøpe et av smånaustene som er til salgs på Stakken. Kanskje
har vi et nytt naust til neste Stakkentreff å vise frem:)

NYE MØTER OG AKTIVITETER
Dere må følge med på Facebook - Arctandria og på hjemmesiden til
www.arctandria.no - for endringer og nye beskjeder. Her er også en
undergruppe på FB som heter -Båtgruppa i Arctandria 28. august. Roing og kaffetreff på Stakken. kl 1800
 04. september. Roing og kaffetreff på Stakken kl 1800
 07. september. Frivillighetslørdag i sentrum der Arctandria, 4H og
smedene møter. Kl 1000. Meld til Eilif om du vil være med å hjelpe til.
 11. september. Roing og kaffetreff på Stakken kl 1800
 14. september. Kos, grill og arbeid for alle på Stakken, lørdag kl 1100
 20.-22. september Regionalt seminar på gamle Gibostad for kystlagene i
Troms og Nordland https://kysten.no/arrangement/regionalt-seminar-

for-kystlagene-i-nordland-og-troms
 3. oktober. Medlemsmøte med Fårikål kl 1800 på Stakken
 23.-24. oktober: Konferanse- Tradisjonsbåter på Nordkalotten, mangfold og
variasjon. Påmelding til https://kysten.no/arrangement/konferanse-

tradisjonsb%C3%A5ter-p%C3%A5-nordkalotten-mangfold-ogvariasjon
 29. november. Sauhau- og smalahovefest på Stakken
 14. desember. Julebord
 19. desember. Trekning av lotteri med julekaker og gløgg.

Hjemmeside og mailadresse
Hvis det er noe du lurer på eller har en god ide eller bare ønsker kontakt kan du også
sende post til styret: post@arctandria.no.
STAKKEN KAN LEIES FOR EN RIMELIG PRIS
En snill pris for medlemmer og en annen pris for andre - feiring av bursdag, vennefest eller bare ha
et møte i autentiske omgivelsa.
Prisliste:
1 døgn: medlemmer 1500,- / firma - ikkemedlemmer 2500,1 ettermiddag: firma/ikkemedlemmer 750,- (dersom det er ledig).
Hengerleie pr tur/en ettermiddag for båt: medlemmer 250,- / ikkemedlemmer 500,-

HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, hurra.

AKTIVITETSKALENDER MED FASTE TIDSPUNKT
 Mandager fra kl 1800
 Tirsdager i partallsuker kl. 1800
 Onsdager kl (1800) 1900

Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken
Salarøy for liten og for stor & kaffe

FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

STYRETS SAMMENSETNING:
Mobil:
e-post adresse:
Leder:
Ingrid Sommerseth
481 12008
sommersethprima@gmail.com
Sekretær:
Niklas Backman
911 07073
niklas.backman@gmail.com
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com
Styremedlem:
Eilif Pedersen
991 50364
eilif.pe@online.no
Vara
Toril Hanson
988 20 374 hansontoril4@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………
Leder smedtampan: Jan-Tore Ovesen
907 66 518 jto@vartosmeden.no
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 pgroveilertsen@gmail.com
Høvedmann:
Thomas Johansen
994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no
Høvedmann:
Tormod Skimmeli
901 52 946 tskimmeli@gmail.com
Ansvarlig for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen
930 87 581 tom.a.kristiansen@gmail.com

