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Bommen til senteret låst 
Restaureringen av bodene, og forskjellig sluttarbeid rundt dette, er for lengst ferdig. 

Hovedjobben rundt bod 20 er også gjort. Det er derfor ikke behov for å ha bommen inn til 

senteret åpen hele tiden lenger. 

Erfaringen viser også at det har vært svært mye unødvendig kjøring og parkering av private 

biler på kaien og Tangen. Hovedsakelig av folk som hører til senteret. 

 

Det har tidligere vært full enighet om at bilkjøring på området skal begrenses til et absolutt 

minimum. Bommen er derfor nå låst med hengelås, og skal kun åpnes for helt nødvendig 

kjøring. 

Alle leietakere i senteret har en eller flere nøkler til dørene inn til lokalene sine. Disse skal 

også passe til hengelåsen til bommen. Vi ber om at alle sjekker at nøklene passer, og at det 

føres en restriktiv politikk for når biler slipper inn. 

Praksisen skal være at en kun kjører inn på området når det er nødvendig for av- og pålessing 

av tung last, transport av hengere med båter og utstyr, og lignende. 

 

Vårslipp, maritimt bruktmarked og utstillinger 
Lørdag 28. mai er datoen alle bør merke seg. Dette blir vårens store aktivitetsdag i senteret, 

der vi forventer stortilstrømming av publikum. 

 Det blir maritimt bruktmarked. Private, lag og organisasjoner og andre oppfordres til å 
komme til senteret og selge og bytte. 

 Vårslipp der alle lag og organisasjoner i senteret har lovet å være aktive og bidra med 
aktiviteter. Disse er beskrevet i tidligere nyhetsbrev, og oppdatert liste ligger på 

nettsidene til senteret. 

 Kulturskolen åpner årets store barnekunstutstilling i bod 24, hos fiskerimuseet, denne 

dagen.  

 Fiskerimuseets nye utstilling: ”Kor e’ silda? – Ressurser til låns” er åpen, sammen 
med øvrige utstillinger. 
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Båtbygger i senteret – utsatt 
Planen var å ha tilgjengelig en båtbygger for veiledning og kurs for alle båteierne i senteret nå 

i vår. Pga. bl.a. sykdom måtte dette utsettes. Siden vi nå er kommet så langt i sesongen 

allerede, har vi avtalt med båtbyggeren at kurs og veileding utsettes til roligere tider til høsten. 

Det vil bli laget en faglig plan som sendes ut før oppstart.  

 

Mvh 

Egil Sunde 

daglig leder 

 


