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”Framtid I” blir fortid 

En gladmelding denne gangen: ”Fortid I” som har ligget som et lite vakkert skue i havnen, og 

et problem for fiskerimuseet, har nå fått ny eier. Den nye eieren vil ta vare på båten og etter 

planen restaurere den i mest mulig original stand i samarbeid med antikvariske myndigheter. 

Det er hyggelig at båten blir værende i området, nærmere bestemt Tysnes. 

 

Ifølge avtalen kan den nye eieren ligge i havnen ut november. Senest ved månedsskiftet skal 

den være fjernet. Plassen blir da ledig, og fungerende havnestyre bestemmer videre bruk av 

denne. 

 

Krane på Tangen 

Det har vært spørsmål om kranen som ligger på Tangen. Denne er lagt der midlertidig av 

mangel på annen tilgjengelig plass. Den vil bli demontert, og lagret til senere bruk. Enten som 

en ombygget kaikrane, eller brukt innvendig i det fremtidige ildfaste bygget. 

 

Eiendomsgrenser i syd 

Etter et møte med huseier BKB, viser det seg at inntil det motsatte er bevist, er det Grevstad 

som eier kaifronten utenfor plankegjerdet i syd. Dette var overraskende for de fleste av oss. I 

praksis betyr det at kystkultursenteret ikke skal bruke kaiarealet fra søndre hjørnet av bod 16. 

De som har ting stående der, må fjerne dette med det første. 

Vi har et håp om å få tilgang til mer areal syd for nr. 16, men dette ligger under BKB sitt 

ansvarsområde. BKB jobber med saken. Det gjelder også full oversikt og opprydding i 

parkeringsarealene. Vi har tro på at det skal være orden i dette i løpet av vinteren/våren. 

 

Høringsfrist 

Høringsfristen i forhold til nye havnereglement osv. ble etter ønske fra flere parter satt til 3. 

november. Det er kommet flere gode innspill allerede. Siden denne datoen nå er passert, ber 

vi om at de som ønsker å komme med endrings og tilleggsforslag, sender disse med det aller 

første. Fortrinnsvis med epost. 

 

Med vennlig hilsen 

Egil Sunde 


