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Det blir Sankthansfeiring på Stakken tirsdag 23 juni kl 1800.
Thomas har sagt han skal lage rømmegrøt, så det blir en liten smak.
Ta ellers med pølser og grillmat.
Velkommen
NYTT FRA VÅREN 2020
Det har vært en stille vårsesong og lav aktivitet i Arctandria på grunn av Covid19.
Noen få har i henhold til coronaregler likevel stilt trofast opp på noen onsdager for å
arbeide med Salarøy. Det er likevel endel arbeid som gjenstår på båten, så Salarøy vil
dessverre ikke bli satt ut i år heller. Arbeid på båten fremover vil være å skifte mere
saum.
Onsdagsseilingene vil fremover blir gjennomført med de mindre nordlansbåtene som
vi har i Arctandria. Følg med på facebook og nettsiden for annonseringer.
Gammebyggingen på fastlandet er ikke helt ferdig. Til høsten skal vi legge torv på
taket så her må du sette av siste helga i august og første i september.
Årsmøtet som vi skulle ha avholdt den 26. mars ble avviklet torsdag 11. juni. Her
møtte 11 medlemmer og nytt styre ble valgt. Arctandria ønsker Eilif Pedersen
velkommen som ny leder for kystlaget og takker Ingrid Sommerseth for innsatsen i
de fire årene hun har fungert som leder for kystlaget. Arctandria vil også takke
avtroppende materialforvalter i styret Tom Kristiansen for godt utført arbeid og
langvarige engasjement gjennom mange år i Arctandriastyret.

Ellers kom Frode Aspenes og Toril Hanson inn som nye styremedlemmer og Thomas
Johansen inn som nytt varamedlem. Per Grov Eilertsen og Niklas Backman var ikke
på valg i år.

Påtroppende og avtroppende ledere for Arctandria, Eilif Pedersen og Ingrid
Sommerseth. Foto: Toril Hanson.

STYRENYTT
Mandag 15. juni hadde vi kontraktsmøte med eierne av Tove Riisenaustet og
Arctandria har nå kjøpt naustet med båt og inventar. Pr i dag eier kystlaget stornaustet
og tre av smånaustene på den fremre rekken. I tillegg eier vi båtskottet, smia, rorbua,
vedskjåen og utedoen.
Vi skal i gang med loddsalg som en kjærkommen inntekt, så her må medlemmer
gjerne bidra med kystrelaterte gaver til loddsalget, send melding til leder om hva du
kan bidra med.

Tove Riisenaustet er nå i Arctandrias eie. Foto: Ingrid Sommerseth

HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT: hvis det er problemer med autogiro
må dere huske å øke minstesatsen for trekk i nettbanken.
HUSK: Arctandria som grasrotandel fast på tippekortet ditt, det gir mange gode
kroner til foreninga, hurra.

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  23.06. Sankhansfering på Stakken fra kl 1800 med rømmegrøt, ta med
grillmat mm.
 onsdagene: seiling og roing med småbåtene fra Stakken kl 1800
 29.08.20. Kurs i legging av torv på gammen på fastlandet
 05.09.20. Kurs i legging av torv på gammen på fastlandet

 11.-13.09 Råseilseminar med helgeaktivitet på Stakken. Seiling, roing,
kveitelina og kos på Stakken. mere info kommer.
 utover høsten: sveipekurs
 utover høsten: ølbryggerkurs (øl til jul)
 utover høsten: smikurs
Flere aktiviteter vil bli annonsert på hjemmeside og på FB, følg med.

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,-

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

Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling har medlemsmøter på Stakken
Salarøydugnad 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:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Eilif Pedersen
Niklas Backman
Per Grov Eilertsen
Frode Aspenes
Toril Hanson
Thomas Johansen

Mobil:
991 50364
911 07073
952 94657
913 51967
988 20374
994 37 644

e-post adresse:
eilif.pe@online.no
niklas.backman@gmail.com
pgroveilertsen@gmail.com
hansontoril4@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no

…………………………………………………………………………………………………………………
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

