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Verksamheten
Årsmötet hölls den 22 mars 2018. Under året Garpens Vänner haft 8 styrelsemöten.
Städdag hade vi den 5/5.
Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 10/5 med ett lotteri och informerade om Garpen.
Medlemshelg hade vi 7-8 juli, då medlemmar åker gratis båt till ön.
Den 18-19 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar
besök av omkring 110 personer
Kommunens 5:e klasser har som vanligt varit på Garpens fyrplats, uppskattade besök.
Antalet medlemmar 2018 betalande och hedersmedlemmar var 157 stycken. Av dessa var två
hedersmedlemmar, 101 familjemedlemmar och 54 enskilda. Medlemsintäkten blev 26.000 kr
(25.300 kr. år 2017)
Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra

De dagliga båtturerna till Garpens Fyrplats har att under högsäsong trafikerat fyrplatsen torsdagsöndag. Antalet besökare på Garpen som åkt till fyrplatsen var c:a 1540, en ökning mot förra året
med drygt ett hundratal. Ökningen ligger på högsäsongen För- och eftersäsong har det varit sämre.
Skärgårdskryssningen (sälsafari) har som vanligt varit uppskattade, 225 personer har åkt. Vi har
kört 23 resor varav 6 extra. Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar, som vi tackar för.
Värdpar på ön var Sabine Reestman och Sylvia van der Zande som med god service tog väl hand
om våra gäster
Traditionsenligt har kommunens sommarungdomar hjälpt oss, med i huvudsak arbete på Garpen.
Av det arbeten som gjorts under året kan nämnas:
- Fortsatt fönsterrenovering i fyrvaktarbostaden.
- Ny altandörr.
- Renovering av norra bryggan
- Nytt plåtbeklätt tak till biljettkuren i gästhamnen
- Ny bänkskiva i köket.
Webbkameran har fungerat bra. Det är många som använder den!
Våra båtar har fungerat bra under året. Med det undantaget att Kronan fick en grundkänning så hon
var ur drift ett par veckor. Kronan ligger nu ute för försäljning.
Vår nya båt, Gustav har vi inte övertagit, Båten sjösattes 27 juni. Vid provturer fanns en del brister
som håller på att åtgärdas. För att säkra upp att allt blir bra har vi anlitat en konsult som tittat på
båten och var med på senaste provkörning. Han har skrivit en rapport som ligger till grund för
fortsatt arbete. Båten finns nu hos Hapé metalworks Int i Trankvill för justeringar. Under hela
byggprocessen har våra båtförare Lennart Karlsson, Bennert Andersson och Rolf Lindqvist följt
arbetet och kommit med mycket värdefulla synpunkter som vi tackar för. Ett särskilt tack till Rolf
som nästan varje vecka varit på plats och sedan skrivit en rapport.
Arbetet med att göra en handikappanpassad brygga på Garpen, som ingår i projektet med ny båt,
påbörjades i höstas. Den kommer att ligga på utsidan av norra bryggan, En stor stenkista, som blir
en del av bryggan, gjordes. Ramper som skall ansluta är inköpta och finns på Garpen. De är inte
monterade ännu.
Som en fortsatt del i att handikappanpassa fyrplatsen har vi fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 199.000 kronor. Vi skall göra brädgång för rullstolar fram till altanen, där en
rullstolshiss skall installeras. Arbetet skall utföras år 2019.
För att säkerställa det fortsatta fastighetsunderhållet på Garpen har kommunstyrelsen föreslagit att
besluta om ett femårigt avtal på 150.000 kronor för fastighetsunderhåll, samt ett treårigt avtal på
100.000 kronor för att säkerställa tjänsten båtttrafik till fyrplatsen.
Årets resultat redovisas i den ekonomiska redogörelsen
Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vårt värdpar, båtförare, och alla andra som genom olika
bidrag, arbetsinsatser mm säkerställer bevarandet av Garpens Fyrplats.
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