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UTVIDELSE AV BRYGGA
Bryggable utvidet med en seksjon i sommer . Dette ga

4 nye båþlasser. En plass er fremdeles ledig.
I tilleggble det \iøp en flytebrygge þetongbrygge) fra
Bloklsen som fungerer som bølgedemper. Så langt har

betongbrygga giort nytte for seg når sørøsten setter

inn. MFSF ialt2I båtplasser.

DUGNAD
Det har vært stor aktivitet i hamna i 1999. Det aller

meste har vært gort pa dugnad. Enkelte har vist stor

innsats og brukt utrolig mânge timer i hamna. Antall
dugradstimer anslås i 1999 til ca. 1500. Styret úakker

for innsatsen og håper på fortsatt godt samarbeid.

BÅTDRØNTI
Kjell Johnsen er den siste som har \løpt båþlass. Kjell
anskaffet båt i juni 1999 og kan fortelle om f,ne

båtturer i sommer til Bjarkøy og Eidsfiorden' Kjell
var så heldig å Ë GPS ijulegave og er allerede i gang

med planleggingen av turer til sommeren - nordover i
Troms og sørover til Helgeland.
Kjell er fornøyd med båþlassen og s)41s vi har ei fin
havn.

Vinsjehus og slip
Høsten 98 ble vinsjehuset ferdig. Slipen har vært flittig i
bruk sommeren 99. Vinsjehuset er pralifisk og giør at

vinsjemann Knud eller andre kan stå tørt å slþette båter.

I 1J99 vat 2l båter på slipen. Slipen er praktisk og får

god omtrale av både medlemmene og andre som har

benyttet tjenesten.
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Bildet: Asle, Mikal, Asbjørn og Steinar på dugnad.

Mange arbeidslag var i wing for å gjøre ferdig

Sjøhuset. Utgangspunldet var to moelvenbrakker og

en stålcontainer. I løpet av sornmeren 99 ble det hele

kledd med vegger ogtak
Sjøhuset er blitt et funksjonelt hus med plass for
kontor for hamna, fredagsrommet (sosialrom for etter-

tenksomme båtfolk), lager for fiskeutstyr, WC (enda

ikke ferdig) og verksted.

BLI MEDLEM
Maurnes Fiske- og småbåtforening ønsker alle vel-
komne som medlemmer. MFSF lwt 44 medlemmer.

Vær med å opplev trivelige folk i trivelige
omgivelser.

BÄ.TPLASS OG SLIPSETT
Har du behov for båtplass eller har du tenkt å sette

båten opp for båtpuss og reparasjoner, kan du ta
kontakt medformann Asbjørn Aune.

Vi har et godt miljø, gode båtplasser og god slip.
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gÄ.rnRØM rr,
Ottar Knudsen har også båþlass i støa, men båten står

endapåland
I 1996 strekte han \iøl sjøl etter en amerik¿nsk teping
for en 33,5 foting. Siden da har han jobbet mye: " Når
æ e heime e æ nu i båthuset jermt', sier Ottar og anslår

minst 2000 timer pa båten. 'Ä æ vil seklsert runde

3000 føn æ e helt ferdig", sier han til Å¡ebladet.
Det er et kolossalt arb€id å giøre det slik han Ottar har
gjort, men vi har en stygg mistarike om at han trives

med det.
Til sommeren planlegger han sjøsetting. Å¡ebladet vil
være tilstede.
Ottar har ingen helt klare mål for de første båtturene

til sommeren, men han snakker om turer i nærmiljøet

til Lofoten og Hamarøy.
Vi merker oss at Hamarøya anses som nærområdet for
Ottar. Ka trukan som regnes som langtura?
Ä¡ebladet ønsker fortsatt lykke til med arbeidet og ser

fram til å se skuta flytende.

Oljetank
Hamna har giort avtale med en oljeleverandør pa Sort-

land om lweranse av diesel. Tanken er på plass med

3000 liter diesel. Ordningen vil komme i gang våren

2000 - kun for medlemmer.

ASBJØRN 70 Å,.R

STØA
Det har vært stor aktivitet i Støa dette året. Søndags-

kafeen har fungert firrt og vært ethyggelig samlingspunlc

for bygdefolk. I 1999 var det anangert i alt7 søndags'

lçafeer. Suksessen vil fortsette i 2000'

UTLEIE SOMMEREN 1999

Støa har hattT} giestedøgn i sommerhalvfuet.Biørnar og

Birgit har giort en stor innsats for å ñ dette til å fungere

- takktil dem.
ÅnNUXNNNTS F.øRSTE FISKEAFTDN
Lørdag 8. januar ble årets fiskebord anaf,gert med 29

blide stappmette sambygdinger. Det er andre gangen

dette blir arrangert og må sies er blitt meget populært'

På bildet sees Kjell, Gunnar Harry, Ottar og Olga som

forsyner segfor 3 (?) gang.Henegudkor ogboknafesk!

MIDTSOMMERFESl
Lørdag26. ilmi 1999 ble vår tradisjonelle midt-

sommérfest arrangerti et strålende sommervær. Runú
150 mennesker koste seg i ettermiddagssola med god

mat og gode sambygdinger.

2. juledag 1999 ble formarm Asbjørn Aune 70 år'

Bildene fra 70-årsdagen ble meget uklare av u\ient
grunn. Vi bringer derfor bilde av Asbjørn pø Helge-

landsþsten i april 99 som skipper på redaktørens båt.

Det går rykter om at Asbjørn Iør vært meir i hamna pa

dugrad enn heime sist sommer. Det er ilcke bare rykter.

Styret bulcker og takker for storartet innsats og

gmtulerer med runde år.

Redaktør for dette nummeret harvært Ørnulf.
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Styret i MFSF
Formann
Nesdormann
Selcretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

761 26685
76t 26644
76t 25224
761 26677
761 26941
761 26933
761 2tll4

Asbjørn Aune
Otto Skoglund
GunnarHarry Hanssen
Arne Jenssen
Asbjøm Hanssen
TormodNilssen
Ørnulf Nielsen
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