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MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I
TROMSØ FOR BEVARING AV
NORDNORSKE BÅTTYPER,
TRADISJONELLE BRUKSFARTØY
OG KYSTMILJØ.
ARCTANDRIA BLE STARTET I
1979 OG HAR SIDEN 1987
VÆRT ET KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN.

HJEMMESIDE: www.arctandria.no
FACEBOOK: Kystlag Arctandria
FACEBOOK: Båtgruppa i Arctandria
KONTONUMMER: 6420 05 43961
VIPPS: 501114 Stakken Arctandria

NYHETER / INFORMASJON
Årsmøte avholdes torsdag 25. mars kl 18, på Stakken
Saker må være innsendt til styret før 18. mars.
Smitteverntiltak
Alle oppfordres til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra
myndighetene.
Det viktigste er: Å holde minst en armlengdes avstand, god håndhygiene og holde seg
hjemme hvis man er syk, hoster eller har andre luftveissymptomer.
Det er satt fram håndsprit i Båtskottet på Stakken. Alle oppfordres til å sprite hender når
de kommer inn og når de forlater lokalet. Det er også satt fram overflate sprit. Denne
brukes til å tørke over alle flater og dørhåndtak før man forlater lokalet.

Styret har bestemt:

● Kurs kan gjennomføres under forutsetning av at
smittevernhensyn kan gjennomføres
● at det fremdeles skal brukes, pappkrus og papptallerkener, evt.
kan man bringe med egen kopp som tas med hjem etter bruk.
“Koppeskapet” er inntil videre ikke brukes.
● at det skal føres lister over alle deltagere på kurs og aktiviteter
og alle som kommer innom på Stakken skal notere navnet sitt i
permen. Det ligger en perm på bordet som skal benyttes til dette.
Grunnen er å lette evt. smitteoppsporing
Tiltakene gjelder til det evt. kommer nye råd fra myndighetene.
Takk for at du overholder retningslinjene og
minner andre på tiltakene!

Informasjon fra styret
2020 har vært et annerledes år på grunn av koronar situasjon,likevel har det
foregått mye aktivitet i kystlaget:
● Det har vært jobbing med gamme-huken i Sollidalsaksla, med offisiell åpning
● Representanter fra kystlaget var på kystkulturdag i Lakselvbukt der vi rigget
og seilte nordlandsbåt.
● “Vikran Båten” har kommet i museets eie,den er levert til Uit Norges arktiske
museum.
● Det ble arrangert flerkulturell kystdag på Stakken i august
● Julebord ble arrangert på restauranten “Full Steam” i desember: Styret
vurderer å lage julebord selv neste år, evt. lage fra bunnen, for eksempel
lutefisk. Ta kontakt med Thomas hvis du vil være med råvarene skaffes nå i
vinter!
● Korona krisepakke: Det er søkt om kompensasjon. 36.790 kr. og dette er
innvilget.
● Det står ok til med økonomien. Smia skal oppgraderes og det er bevilget.
5000kr. Sveipe gruppa bevilges også 5000kr til materialer.
● Nye skilt til bygningene på Stakken ble bestilt i forbindelse med samisk
språk-uke i august 2020. Skiltene skal oversettes til engelsk, samisk og
kvænsk. Dette er i prosess.

Årsmeldinga for 2020 er under arbeid kom gjerne med innspill.
Generell del: Eilif
Båtgruppa: Per
Matgruppa: Thomas
Sløyd/sveip: Leif Wallan og Per
Smigruppa: Jan-Thore
Stakken: Per
Niklas har ansvar for nettsiden og jobber med oppdatering, kom gjerne med innspill.

Planer for våren 2021:
● Styret vil i 2021 prioritere vedlikehold av Stakken område og bygningene. Det er
nødvendig blant annet med vedlikehold og reparasjon av stornaustet.
● Det trengs befaring og prisoverslag på arbeidet med Stornaustet og det skal det
søkes midler til dette. Er du interessert i å være med på dette arbeidet, ta
kontakt med styret.
● Eilif og Per har vært på befaring på motorverkstedet. Lokalet er stort. Det er mange
motorer der og det finnes ikke noen oversikt over disse.  Lyra sin motor står der
styret vil at den sendes til Gratangen. Styret vil at det oppnevnes en gruppe som
vurderer videre plan for denne aktiviteten. Si fra til styret hvis dette er noe for deg!
● Det er planlagt at det skal utarbeides en artikkel om gammehuk byggingen til
tidsskriftet Kysten. Thomas har sagt seg villig til å ta ansvar for dette
● Lofottur med skreifiske palmehelgen, begrenset antall. Ta kontakt med Thomas

Kurs:
Det planlegges og søkes fra Studieforbundet om støtte til følgende kurs:
● Måsløyd/Sveipekurs: Et for viderekommende og et «Læringsverksted»(selvstendig
arbeid uten lærer) om går frem til påske og to etter påske.
● Knivmakerkurs: Det er planlagt knivmakerkurs denne våren.
● Vinterfiske i Kaldfjorden februar-mars: Det planlegges å bruke 3 av småbåtene
båter fra Stakken. Ta kontakt med Thomas.

Faste aktiviteter på Stakken
● Mandag: kl 18.00. Småsløyd og sveipe-gruppa møtes.
● Tirsdag: (Partallsuker) kl.1800. Kulingen 4H har medlemsmøter.
● Onsdag: kl 1800. Båtgruppa og alle som har lyst. Det blir arbeid med Salarøy og
mye annet artig på Stakken.
Se Arctandria sin hjemmeside www.arctandria.no for endringer og beskjeder.
Følg også med på facebooksidene til Båtgruppa og Arctandria Tromsø Kystlag

STAKKEN, RORBUA OG BÅTHENGER KAN LEIES
Båtskottet: Et døgn. Medlemmer: 500 kr. Andre:1000 kr
Båtskottet: En ettermiddag. Medlemmer: 200 kr. Andre: 500 kr
Det er ikke kjøkkenfasiliteter. Kaldt vann ute. Maks antall personer 20 stk
Båthengerutleie: Pr. tur/en ettermiddag. Medlemmer 200 kr. Andre 500 kr
LEDER/KONTAKTPERSON:
Leder båtgruppa:
Per Grov Eilertsen
Leder smed gruppa: Jan-Tore Ovesen
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Kontakt småsløyd og sveipe gruppa: Leif Wallann
Materialforvalter/leie av Båtskottet: Frode Aspenes
Kontakt for matgruppa: Thomas Johansen
Kurskontakt:
Toril Hanson
Høvedsmann:
Thomas Johansen
Høvedsmann:
Tormod Skimmeli
STYRETS SAMMENSETNING:
Leder:
Eilif Pedersen
Sekretær:
Niklas Backman
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
Styremedlem:
Frode Aspenes
Styremedlem:
Toril Hanson
Varamedlem:
Thomas Johansen

952 94 657
907 66 518
930 87 581
412 40 018
913 51 967
994 37 644
988 20 374
994 37 644
901 52 946

pgroveilertsen@gmail.com
jto@vartosmeden.no
tom.a.kristiansen@gmail.com
faspenes@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no
hansontoril4@gmail.com
thomas.johansen@miljodir.no
tskimmeli@gmail.com

Mobil: e-post adresse:
991 50364
eilif.pe@online.no
911 07073
niklas.backman@gmail.com
952 94657
pgroveilertsen@gmail.com
913 51967
faspenes@gmail.com
988 20374
hansontoril4@gmail.com
994 37 644 thomas.johansen@miljodir.no

Husk Arctandria som grasrotandel på tippekortet!
Har du spørsmål, lurer du på noe eller har noe du vil formidle, er du velkommen til å sende e-post til styret:
post@arctandria.no
Postadresse:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ

