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Denne spreke gjengen har flere grunner til å feire: –
Vi har investert 500.000 kroner

BILDESERIE: På veggen henger bilder fra oppussingen, som Jæren kystlag har holdt på med
helt siden 2019. Bjørn Ådne Norland er stolt over innsatsen som er lagt ned. Foto: Tom Gøran
Haukalid
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Jæren kystlag har stått på de siste årene. 2000 dugnadstimer, 500.000 kroner, og mye godt
drøs har ført til at klubbhuset nå er totalrenovert.
– Hele huset har blitt totalrenovert. Kystlaget har investert rundt 500.000 kroner i oppussing
av huset, og vi har brukt rundt 2000 dugnadstimer på det, forteller styreleder i Jæren kystlag,
Bjørn Ådne Norland.
Rundt ett og et halvt år har gått til dette arbeidet. Klubbhuset har fått et ansiktsløft.
– Vi har et nytt elektrisk opplegg, og alt som har med vann å gjøre er nytt. Det var blant annet
forskjellig høydenivå på gulvet - det har vi nå rettet opp. Vi har installert kjøkken, og toalettet
her har vi også fått lagt til. Her har vi også et «halvslarve» kontor med internett. Vi har det vi
trenger, sier Norland fornøyd.

TOALETT: Toalettet er en av flere nye ting i bygget til Jæren kystlag. Foto: Tom Gøran
Haukalid

KONTOR: Kontoret er også relativt nytt. Her har kystlaget det de trenger, forteller
styrelederen. Foto: Tom Gøran Haukalid
Jæren kystlag startet opp i 1999 og har i dag rett under 100 medlemmer. Tirsdag var 13
personer samlet i overetasjen, deriblant for å feire Eimund Steinnes som nylig fylte 90 år.
– Vi treffes hver tirsdag. I dag feirer vi Eimund som fylte 90 år 2. september, og vi har
allerede hatt kake og kaffe, sier Norland i det han fyker opp trappen til øverste etasje hvor
resten av gjengen sitter.

BRATT: Trappen er det kystlaget som har bygd. Totalt har det gått 2000 dugnadstimer til
renoveringen av bygget. Foto: Tom Gøran Haukalid
– Det er en bratt trapp. Den laget vi selv.

90 ÅR: Tirsdagen gikk til å markere Eimund Steinnes (foran til høyre), som nylig fylte 90 år.
Foto: Tom Gøran Haukalid
Selve uthuset, eller «Kysthuset», som er det kystlaget kaller det, leies av Hå kommune, og
leieavtalen strekker seg i mange år framover, forteller Norland i det han beveger seg mot
verkstedet.

– Her lager vi tauverk. Vi har blant annet laget en del hoppetau til ungene, og det liker de. Vi
har ikke kommet skikkelig i gang her ennå på grunn av koronaen, men hvis vi får det til, så
har vi lyst å selge en del rundt på stander. De stolene der er for eksempel veldig populære.
Prøv den!, sier Norland.

VERKSTED: Kystlaget har også eget verksted, både på Obrestad og på Sør-Reime. På
Obrestad går mye av tiden til blant annet tauproduksjon. Foto: Tom Gøran Haukalid
Undertegnede prøver stolen, og joda, han skjønner hvorfor de er populære.
– Hvor kommer ditt engasjement fra?
– Det er jo dette med kystkultur og det som har skjedd på Jærkysten og de store tingene som
var her før, skipsforlisene langs Jæren og aksjonene som var. Hele bondestanden fra Jæren
kom her og kjøpte plank som de blant annet brukte til låvegulv. Det ble fisket mye hummer
her også. I tillegg var det mye taresanking og tarebrenning her før.
– Er det drøset går i når dere samles?
– Det går jo mye på det med båter, og mye på den kystkulturen langs Jæren som var for noen
år tilbake og hvordan den er nå.
Nå håper han at flere vil se sjarmen med kystlaget. Tidligere har medlemstallet i Jæren
kystlag vært opp mot 180, men det har sunket i senere tid.
– Vi har slitt litt med å holde registreringen av medlemskap oppe. Vi har medlemmer fra Sola
i nord til Sirevåg i sør. Hovedtyngden er i Hå og i Klepp. Vi kjører jevnlig arrangement med
temakvelder og klubbkvelder i dette huset, avslutter Norland.

