Årsmelding ”Stavnesets Venner” 2011.
2011 var et aktivt år for venneforeningen.
Vi starta salget av ”Bakels” og kaffe i påska (21-25 april) og hadde salg de fleste dagene, noe mange
satte pris på. Det var til tider lang kø oppe ved fyret.

Det ble vedtatt å ha salg hver søndag fra kl. 10 til kl. 16 ut august. Liste over dugnadshjelp ble satt
opp, alle ble forespurt og var positive. Dette har fungert bra alle 27 gangene det var åpent.
Vi solgte for 70 800 kroner og ca. 50 personer har vært med.
Linda kom og stekte vårruller, Tai mat smaker godt også på fyr.
Vi hadde også ”allsang på fyret” der lokale spillemenn og damer sang og spilte i sommerkvelden til
glede for store og små.

Det var dugnad på Stavneset 3. og 4. september.

Lista over oppgaver var lang men en ivrig dugnadsgjeng på ca. 20 fikk utført de fleste oppgavene.
Muren på vanntanken er skrapt og malt hvit.
Nytt tak på bua ved vanntanken og ny takrenne er nå på plass.
Vinduene er kittet og har fått blondegardiner og geraniumer i vinduskarmen.

Vegg til vegg teppene er fjernet.
I hovedhuset nede ble alle gardiner, madrasser, en del møbler og lignende fjernet og hele huset fikk
en omgang med vann og grønnsåpe. På stua ble peisen fjernet og gulvet strippet ned til panelgulvet.

Strien på veggen ble fjernet og hull i taket limt. Vindu på loftet ble kittet og malt.
Vi har fått en del møbler som skal stå i stua. De står nå på lagr til stua er ferdig (gave fra Heidi Sørvik)

I naustet ble inngangen til badstua spikret igjen, en luke på loftet over døra banket igjen og nye
redningsbøyer (gave fra Vesta) hengt opp. Besøk av mink er et problem med lukt og ekskrementer.

Det er satt opp elektriske ovner (gave fra kystverket) i hovedhuset ved fyret og hovedhuset nede, det
er nå fin temperatur i begge husene og dette er med på å holde husene i hevd.

Sommeren 2011 ble det lagt vannslange fra Omnan og ut til fyret. Dette var en gave fra YIT Averøy og
vannverket. Arbeidet ble utført på dugnad og arbeidet med å bære vannet ut til fyret er nå bare et
minne.
Det har regna mye i 2011 og mange lass med grus og stein er kjørt utover stien. Det er satt opp en
benk langs stien som har utsikt til Grip fyr. Både grus og benk er gave fra private og kommunen.

Tre ute bord er kjørt ut til fyret, to er gave fra Monter Røsand, Averøy.
Det er lagt grastuer over steinkant ved hovedhuset (pålegg fra kystverket).
Trappa opp til fyret er forsterket og nytt rekkverk satt opp.
Elektrisk vifte er montert på kjøkkenet.
Stige er satt opp (gave fra kystverket).
Vi har fått lovnad fra firmaet Lerøy om en ny flytebrygge som er under produksjon. Det er søkt om
godkjenning fra kystverket om plassering av denne, samt forespørsel om de kan tegne og planlegge
fiskebrygge ved naustet.
Stavnesets venner har betalt to medlemsandeler i veglaget Futsætra – Omnbukt.
Vi har lagt ut medlemskontingent i postkasser og på butikker, opprettet en side på facebook og brukt
hjemmesiden til Averøy kommune. Avisa er bevisst brukt til å markedsføre venneforeningen og
aktiviteter ute på fyret.
Det er innkjøpt bensindrevet klipper for vedlikehold av grasvollen rundt fyret.
Vaffeljern, kaffetraktere og annet nødvendig utstyr er kjøpt inn.

Inger Aasen og Judith Nygård var deltagere på Kystverkets leiertaker samling 2011 på Hovde Gard,
Brekstad. Der ble vi kjent med andre venneforeninger og fikk utveksle erfaringer.

Odd Eide og Bjørn Relling fra kystverket besøkte fyret den 13.12 sammen med styret. Vi gikk
gjennom alle husene ved fyret, og de fikk en oppdatering på det vi har gjort.

6600 personer hadde skrevet seg inn i boka oppe ved fyret pr 31.12 og mange har besøkt Stavneset
uten å skrive seg inn. Stavneset er et turmål som er blitt kjent langt utenfor Averøya, både Stavnesets
venner og kystverket ønsker at fyret og området rundt skal være et treffsted og turmål for alle.

Rolf Øydvin fikk i oppdrag å lage diplom og logo for Stavneset venner.
Stavnesets venner har grasrotandel i Norsk Tipping, vi har hatt dårlig oppslutning i år men håper det
blir flere som bruker oss i 2012.
Styret har i perioden avholdt 5 styremøter.
Laget har pr

31.12. 2011

144 medlemmer, av disse er 21 barn og 2 bedrifter.

Laget hadde pr

31.12.2010

73 medlemmer

Styret i Stavneset venner har i 2011 bestått av:
Leder

Alf Røsand

Nestleder/Sekretær

Inger Helene Aasen

Kasserer

Judith Nygård

Styremedlem

Ingvard Båtbukt

Styremedlem

Ingolf Mork

Varamedlem

Borgny Vorpbukt

Varamedlem

Trond E.Estensvold

Styret vil takke alle frivillige som har deltatt på dugnader, har bidratt med
gaver og besøkt kystperlen Stavneset, sammen med dere vil vi stå på for at
dette fortsatt skal være et sted vi trives og vil komme tilbake til.

Bremsnes, 20.01.2012
Styret i Stavnesets Venner.

