Årsmelding Stavnesets
venner 2013.
Stavneset fyrstasjon, turmål og
et møtested.
Da sommerbåten til NRK passerte
Stavneset var mange på plass ute ved fyret
med flagg. Dette ble filmet og kom på
riksdekkende TV.

I 2013 var det åpent for salg av kaffe og vafler 28 ganger. Et populært tiltak som også gir penger til å drifte
Stavneset.
Året ble igjen et aktivt år for venneforeningen, ca 11000 besøkende har skrevet seg inn i boka og 39
personer kan motta diplom.
Stavnesets venner fikk i 2009 ansvaret for vedlikehold og drift av fyrstasjonen sammen med Kystverket.
Det jobbes målrettet for at bygninger og området rundt, skal holdes i hevd. Tilbakemelding fra kystverket
er: «Dere gjør en formidabel innsats, tusen, tusen takk ». Slike hyggelige meldinger gir ståpåvilje til
videre innsats.
Forbrenningstoalettet som er en gave fra Kystverket, er nå montert. Da hvit røyk kom opp av pipa, var alt
på stell.

Inventaret i naustet etter dykkerne som leide Stavneset er fjernet. Gamle stoler fra Lynghaug bedehus er
innkjøpt til bruk for mange hyggelige arrangementer nede ved naustet.
Fyrbygningen med mur og dører er malt to ganger . Endeveggen og vindskei på «bakelshuset» er skrapt
og malt, det er også rekkverket nedover stien. Kjelleren i hovehuset er ryddet for mye gammelt skrot.
Vannet i brønnen oppe er tømt. Brønnen under kjelleren nede i hovedhuset ble ikke tømt, fordi det gir
varmt vann i kranene og en vannkilde om vinteren.
Rekkverket på trappa som går opp til fyret er malt. Veggen inne i annekset er fjernet, nå er to små rom et
stort, som kan brukes til møtested for Stavnesvenner.

Kystverket setter pris på arbeidet venneforeningen gjør. Dette viser de ved å bevilge penger til
vedlikehold. I begynnelsen av november kom Kystvakta på besøk. De fjerna det gamle rustne rekkverket
ved naustet og satte opp nytt.
I desember kom nye vinduer til alle hus fraktet med helikopter. De ble satte inn av snekkere leid av
Kystverket. De tetta også lekkasjen på taket i annekset. Til påska blir det igjen vaffelsteking, men da kan
vinduene åpnes og vi kan slippe »bakelslukta» ut.
Nytt låssystem til alle dører og varmepumpe i hovedhuset er godkjent og blir betalt av Kystverket. Dette
blir installert i løpet av 2014.

Skretting og Kystverket har gitt grus, og mange lass er kjørt og spredt utover veien.
Finere vei og en flinkere veisjef enn Ingvar kan en ikke få. Veien går nå helt fram til trappa på fyret.
Stranda Prolog og Brødrene Røsand har gitt hvert sitt rastebord som nå er plassert langs stien.
sikret, så da » Hilde og Ivar» kom på besøk ble de stående der de skulle.

De er

Det er innkjøpt flere rastebord som står ute ved fyrområde til glede for de mange besøkende, gressklipper
er også innkjøpt så inntektene av «bakelssalget» kommer til nytte.
Plattene bak huset og nede ved naustet er beiset. Kystverket har bestemt farge (de kan det med
fargevalg). Pipa på «bakelshuset» og sokkelen på flaggstanga er malt, alle utebordene er beiset.
Averøy bibliotek gir barnebøker som ligger i bokkassa. De kan tas med hjem og beholdes.
Kassa med det flotte motivet er gave fra Stavnesvenner.
En søndag med regn og vind, var mange barn samlet på loftet til eventyrstund. De fikk høre om trollet
som bodde under trappa, en fortellerstund som det kan bli flere av.
På årsmøte den 31.januar 2013 ble det vedtatt å ta ned parkering skiltet som sto over skiltet med «tursti
til Stavneset fyr». Skiltet ble tatt ned i august.
Flytebrygga og landgangen ble satt ut i mai. Dette ble ett populært tilbud for båteiere og besøkende som
også brukte flytebrygga til å fiske fra. Den ble henta for vinteropplag i oktober.
Album med bilder fra Stavneset ligger i stua på «bakelshuset», et tilbud som tar vare på historia .
Venneforeningen har nå egen mobil med nr. 48 24 61 49. Den brukes innad i styret, og til å informere
medlemmene om dugnader, sammenkomster o.l.
Et nummer som kan være kjekt å lagre for Stavnesvenner.

Veien fra Futsetra til Ovnbukta er privat. Styret, sammen med veglaget i Ovnbukta ønsker at veien brukes
som turveg av spreke turgåere og at det skal være minst mulig biltrafikk. Unntaket er de som skal jobbe
ute ved fyret, og de som av helsemessige årsaker må parkere nærmere. Informasjon om dette er lagt ut på
vår hjemmeside og Facebook side. Informasjon er også satt opp ved turkassa ute ved fyret, samt flere
innlegg i T.K.
Styret arbeider for bedre parkeringstilbud. Vårt ønske er å få tilrettelagt flere turstier ut til Stavneset,
dette for å avlaste Ovnbuktveien.
Stavneset er et turmål som skal favne alle, også de som ikke kommer seg så lett ut på tur, derfor er det
viktig å tilrettelegge tilgjengeligheten for alle.
Styret i Stavnesets venner har sendt innspill til kommunal strategiplan 2012 – 2016. Der ber vi om at
området ved Stavneset blir omregulert fra industriområde til verneområde for kultur og friluftsliv.
Bremsnes er og vil bli et pressområde for boligbygging og industri i årene som kommer. Stavneset er et
viktig turområde som brukes av veldig mange. Skal vi fortsette å lykkes, må forholdene legges til rette. Her
må mange parter samarbeide for å bevare og videreutvikle det flotte turområdet Stavneset er.

Til slutt en stor takk til en fantastisk gjeng som har stilt opp og jobba for
Stavneset i 2013.
Uten dere kan ikke Stavneset drives.
Vi håper dere og flere til vil ta dugnadstak også i 2014.
Hjertelig velkommen.

I 2013 er det avholdt 6 styremøter og et møte med representant
fra Kystverket og fra snekkerfirma. Det ble etter møtet skrevet en
framdrifts plan mellom Kystverket og Stavneset venner.
164 voksne og 37 barn er innmeldt som medlemmer, en økning på
29 voksne og 9 barn fra 2012.

Styret i 2013 har bestått av:
Leder/sekretær
Nestleder/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Inger Helene Aasen
Judith Nygård
Ingvar Båtbukt
Jan Harald Sørvik
Olav Endal

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Borgny Vorpbukt
Trond Estenvoll
Trude Nordskag

Revisor
Revisor

Odd Erling Futsæter
Kristian Futsæter

Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Margit Strand
Stig Allan Brandvik
Lars Hønsvik

Stavneset venner har egen hjemmeside
http://www.stavneset.no/
Du finner Stavneset venner også på facebook.
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