
Årsmelding 2016
Fra styret i Lydiabryggas Venner

Styret 
Styret har i perioden bestått av:
Leder: May-Elin Sarre Johansen
Arvid Jensen (sekretær)
Styremedlemmer:
Berit Storrø
Asbjørg Sande
Bjørn Langseth
Dag Utnes
Wibeke Johansen

Representasjon: May-Elin Sarre Johansen har repr. Lydiabrygga i styret for Kulturverkstedet og 
Folkeakademiet. Dag Utnes representerer i Sjøgata vel og Asbjørg Sande representerer laget i 
Sjøgata vern og utvikling.

Aktivitetene
Det var pr 1.1.2017 519 andelshavere.
Det er nedlagt 396 dugnadstimer i 2016 mot 484 i 2015.
Johanna og Ragnhild Enger og Markus Slettbakk Jensen drev sommerkafeen i ukedagene. 
Johanna og Ragnhild har stått for renholdet i kafeen.
Mandager er kafeen utleid til Sjakklubben. Fredager og lørdager har kafeen vært utleid til sluttede 
lag.
Andre etasje har i 2016 vært utleid på fast basis i ukedagene til leder av Helgeland museum avd, 
Vefsn.
Det har vært holdt 2 styremøter siden forrige generalforsamling, ett i juni 2016 og ett i februar 
2017.
Kafeen på lørdager har rullet og gått hele året. Det har vært stengt noen lørdager fordi det har blitt 
avglemt. Det er fantastisk at vi (styret) greier å holde kafeen gående kun på dugnad.

Utviklingsarbeid i Sjøgata
Det har foregått et omfattende utviklingsplanarbeid i Sjøgata siste år. Sjøgata vern og utvikling har 
blitt etablert. Prosjektet som skal gå over fem år og hadde oppstart i mars 2016, finansieres av Vefsn
kommune, Helgeland sparebank og Helgeland museum. Det er satt ned en rekke arbeidsgrupper 
som følger opp prosjektet. Formålet for virksomheta er å være et rådgivende organ for huseiere, 
påse at vernereglene i gata etterfølges og være en informasjonskanal både historisk og i nåtid. 
Asbjørg Sande er engasjert til å utvikle hjemmeside for SVU og vedlikeholde den.
Kulturverkstedet har slitt de siste årene med store underskudd i regnskapene. Det er ved styret 
foretatt en rekke omdisponeringer i drifta noe som resulterte i at daglig leder sa opp sin stilling. Det 
vil i 2017 bli et økt fokus på å få opp drifta av Kulturverkstedet bl.a. ved at Galleriet og Alrunen 
skal revitaliseres.
Sjøgata Vel har jobbet med boforholdene i gata bl.a. med å stille spørsmål ved lukketidene til 
serveringsstedene, organisering av brannvarslingssystemet som Sjøgata næring og miljø har stått 
for. Det er et ønske fra beboere og næringsdriverne at kommunen overtar drifta av systemet.
I 2016 (høsten) starta kommunen opp arbeidet med å revidere reguleringsplanen for Sjøgata. Flere 
lag og foreninger ble invitert til å delta på oppstartsmøte for planen.



Vedlikehold
Det ble gjort noe innvendig malerarbeid sommeren 2016. Bjørn Digermul har laget nye knekter til 
bokhylla i kafeen og Håvard Nordfjellmark har laget nye oppheng til brannhaken som henger på 
nordsida. 

Diverse
Asbjørg Sande, May-Elin Sarre Johansen og Steinar Smedseng har arbeidet med revisjon av 
vedtektene for Lydiabrygga. Det blir lagt fram sak på Generalforsamlingen.
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