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Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og bruksrett
til, tilbygg på uthus ved Lastad grendehus godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Søgne Kystlag har siden 1997 brukt uthuset ved Lastad grendehus som verksted og lager. De
første 10 årene var det vedlikeholdsbase og vinterlager for utstyr til S/S «Lister» etter som det i
den tiden var en aktiv gruppe i Kystlaget som hadde drifts og vedlikeholds ansvar for S/S
Lister.
Etter dette ble Veteranmotorgruppa i Søgne Kystlag etablert og de har brukt lokalene til
verksted, lagring/utstilling og motorkurs til diverse lokale og norske motorer.
Totalt har Veteranmotorgruppa 15 motorer hvor de fleste står i uthuset på Lastad.
Da Veteranmotorgruppa i 2015 kom over en meget spesiell/sjelden og stor motor som mange
mener har nasjonal verneverdi, ble en utvidelse av uthuset meget aktuelt. Motoren er en 3
sylindret Bergen Diesel på 280 hk som har gått 250 000 timer som hjelpemotor ombord i den
gamle hurtigruten M/S Lofoten fra den var ny i 1963! Da motoren veier 8,6 tonn, er 2,3 m
lang og 2,8 m høy, ble det etter tillatelse fra Søgne kommune støpt en betongplatting på ca 20
m2 høsten 2016. Denne plattingen er i forlengelsen av uthuset mot grendehuset og her ble
motoren plassert og boltet fast. Det ble også bygd et midlertidig skur av presenning og
bølgeblikk for å beskytte motoren. Etter dette er motoren montert ferdig med turbolader,
starteluftkompressor og annet hjelpeutstyr slik at motoren nå kan startes.
Saksutredning:
Søgne kystlag ønsker å bygge ett tilbygg på ca. 24m² til uthus for å kunne ta vare på motoren
fra M/S Lofoten, samt få bedre plass og arbeidsforhold for de andre motorene.
Tilbygget skal bekostes og bygges av kystlaget i sin helhet, og vil ikke belaste kommunens
budsjetter.

Det er et aktivt dugnadsbasert miljø rundt Lastad grendehus knyttet til velforening, kystlag og
4h. Styret i Vestbygda vel og politisk representant for Lastad grendehus Bjarne Bentsen Lieng
har uttalt seg positiv til tiltaket. Kommunen anser det for positivt at det er aktivitet i tilknytning
til grendehusene og mener det er riktig å legge til rette for slik aktivitet.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.
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