
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015   
 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:  

 

Ordförande  Anders Mårtensson 

Sekreterare  Bengt Åstedt 

Kassör   Frida Portin  

Ledamöter   Conny Kalmteg, även vice ordf. 

  Thomas Axelsson 

Suppleanter   Elisabet Bjuvsjö  

  Birgitta Alsterfalk  

  Pernilla Johansson 

Revisorer   Margareta Palmér   

  Solveig Johansson 

Revisorsuppleant         Tuulikki Åkesson 

Valberedning Catherine Sjöholm (sammankallande) 

  Tuulikki Åkesson 

   

Verksamheten 
 

Årsmötet hölls den 26 mars  2015. Under året Garpens Vänner haft 9 styrelsemöten. 

 

Städdag hade vi den 26/4 och 1/5 på Garpen.  

 

Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 14/5 med ett lotteri och informerade om Garpen. 

 

Medlemshelg hade vi 4-5 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis. 

 

Den 15-16 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 190 personer. Dessutom var några radioamatörer ute som deltog i ”International 

Lighthouse/Lightship weekend”, som är ett internationellt arrangemang som pågår samma helg. 

 

Antalet medlemmar 2015 – betalande och hedersmedlemmar - var 157 stycken. Av dessa var två 

hedersmedlemmar, 94 familjemedlemmar och 61 enskilda. Medlemsintäckten blev 25.800:-  

 

Vår hedersmedlem och guide Gustav Sjöholm avled i våras. Till hans minne skedde en insamling 

som gav18.900:- En del av detta har använts till en  hjärtstartare. Till våren sätter vi upp ett solur. 

 

Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra 

 

Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar till båtturerna; sälsafari och piratkul. De dagliga 

båtturerna till Garpens Fyrplats har att under högsäsong trafikerat fyrplatsen torsdag-söndag.  

Antalet besökare på Garpen som åkt till fyrplatsen var c:a 2100. Det är en ökning. Dessutom har 

stort antal besökare kommit med egna båtar. 

 

GARPENS VÄNNER 



Kommunens 5:e klassare har, enligt överenskommelse med kommunen, varit inbjudna att besöka 

fyrplatsen. Detta utnyttjade alla skolor.  

  

Robin Westling Svensson och Ann-Sofie Fransson har varit mycket framgångsrika och uppskattade 

som värdpar. De har även svarat för bokningar och skött matlagningen. De har nu lämnat oss för 

nya utmaningar på heltid. Ett varmt tack för ett mycket gott arbete! 

 

Traditionsenligt har sommarungdomar hjälpt oss att bl.a. sälja biljetter till Garpens båtturer.  

 

2015 blev det händelserikaste året sedan föreningen övertog fyrplatsen:  

 

E.ON lade ut en ny elkabel och satte upp nya transformator och elskåp. I samband med 

utläggningen av elkabeln passade vi på att utnyttja samordningsvinsten och lägga ut en 

vattenledning. Kostnaden blev en halv miljon kronor som mestadels finansierats med ett nytt lån. 

 

Av övriga arbeten som utförts under året kan nämnas: 

- Fönsterna på skolhuset har målats. 

- En eltoalett har installerats i fyrmästarbostaden. 

Köket blev klart med nya ugnar, spishäll kyl och frys, samt värmepump. 

- Nytt plank på östra sidan. 

- Norra bryggan har renoverats. 

- Nya dörrar till källaren i Fyrmästarbostaden, Skolhuset samt till uppehållsrummet i 

fotogenboden. 

- I uppehållsrummet har ett fönster monterats mot öster. 

- Taken på fyrmästarbostaden och fyrvaktarbostaden har försetts med takstegar och huvar på 

- skorstenarna. 

- En hjärtstartare har inköpts. Finansieringen skedde med gåva från Sparbanksstiftelsen Kronan, 

samt från Gustav Sjöholms minne. 

 

Webbkameran har fungerat bara. En ny väderstation har inköpts, men placeringen uppe på fyren har 

inte varit bra då den slogs ut varje gång det åskade. Den är hel men nedmonterad, en ny placering 

blir det till våren. 

 

Kronan har fungerat utmärkt under året 

Vi fick köpa en ersättare till Siri, Siri II, i våras då motorn var i så dåligt skick att det inte lönade sig 

att reparera. Tyvärr upphörde tilten att fungera på båda de nya båtarna, Siri II och Anna, så vi fick 

lite oväntade kostnader. 

 

 Skärgårdskryssningen (sälsafari) har varit uppskattade och välfyllda. Alla gånger ser vi säl och 

då och då havsörn.  

 ”Piratkul” har i haft fyra gånger.  

 

Dalskärs camping sponsrade vattnet vi körde ut till Garpen innan vattenledningen blev klar. 

 

Från Regionförbundet, har vi under året fått ett bidrag till vattenledningen på 100.000 kr.  

Från Sparbanksstiftelsen Kronan har vi fått bidrag på 10.000:- till en hjärtstartare. 

 

Bidraget från Konung Gustav VI:s fond för svensk kultur har redovisats och utbetalts. Föreningen 

är medlem i Svenska Fyrsällskapet samt i Vision Bergkvara. 

 

Årets resultat är bra och redovisas i den ekonomiska redovisningen.  

 

Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vårt värdpar, båtförare, och alla som jobbat åt oss. 

 

För styrelsen, Anders Mårtensson (ordförande) 


