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Verksamhetsberättelse 2010 
 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:  

 

Ordförande  Anders Mårtensson 

Sekreterare  Bengt Åstedt 

Kassör   Frida Portin  

Ledamöter   Conny Kalmteg 

  Weikko Alsterfalk 

 

Suppleanter   Bo Nilsson-Johnér  

  Gustav Sjöholm  

  Birgitta Alsterfalk  

   

Revisorer   Margareta Palmér   

  Owe Birgersson   

 

Valberedning  Christer Jelvenius (sammankallande) 

  Catherine Sjöholm  

   
Verksamheten 

 

Årsmötet hölls den 23/3. 

 

Städdagar hade vi 1-2/5 

 

Vi var med på ”Våryran” i Torsås 4/5 med ett lotteri och informerade om Garpen. 

 

Medlemshelg hade vi 3-4 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis. 

 

Den 21-22 augusti genomfördes internationella fyrdagen i Sverige.  Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 200 personer 

 

Under året har Garpens Vänner haft 10 styrelsemöten.  

 

Under året har en arbetsgrupp arbetat: 

- Båtgrupp (drift och underhåll, båtturer och utprickning) 

 

Antalet medlemmar år 2010 - betalande och hedersmedlemmar - var 164 stycken. Av dessa var 2 

hedersmedlemmar, 115 familjemedlemmar och 47 enskilda medlemmar.  

Medlemsintäkterna blev 21 400 kr (20 925 kr år 2009).  

 



Till hemsidan finns nu en länk för onelinebokning som började under försommaren och har fungerat 

mycket bra.  

 

Under året har planket mellan verktygsboden och fotogenboden återställts. Planket mellan 

Andrummet och dasset revs under hösten för att återuppbyggas i vår. Arbetet med att renovera 

fönster har fortsatt. Översynen av skorstenarna i fyrvaktarbostaden har påbörjats då en skorsten blev 

glidgjuten. 

 

Turistbyrån har som vanligt hjälpt till med bokningar och information. 

 

Antalet besökare på Garpen har varit c:a 2.500 varav 400 övernattare. Dessutom har många kommit 

med egna båtar. 

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

fyrplatsen. Ett uppskattat inslag för kommunens elever.  

 

Vårt värdpar Lars och Catherine Sjöholm har gjort ett fantastiskt arbete. De började tidigt på våren 

med att rensa ut en mängd undanställda prylar och möbler som bara ställts undan under många år. 

De har också ägnat många timmar år att städa fastigheter och ön. Som värdpar för våra gäster har de 

fått högsta vitsord. 

 

Vi har haft ett samarbete med Dalskärs Sjökrog som svarat för större sällskaps cateringen, ett 

samarbete som kommer att fortsätta även säsong 2011. . 

 

Våra båtar, Kronan och Siri har fungerat utmärkt under året. Båten ”Örnvik 550”. kunde vi sälja i 

slutet av sommaren. Vi kunde sedan köpa en rejäl båtvagn till Kronan så vi kunde få henne inomhus 

i vinter. Den gamla vagnen är såld.  

 

Förut båtturer till Garpen har vi har kört sälsafari, Kristianopelturer och piratkul. Till 

biljettförsäljningen har vi haft hjälp av feriearbetande ungdomar som kommunen har ställt 

till förfogande. De har även hjälpt till med städning mm på Garpen. 

 

Det har inte hänt så mycket med det stora VA-projektet. 

 

I samband med Siri (Sia) Källeviks (f. Sjöholm) bortgång anordnades en insamling till Garpens 

Vänner, likaså hade Gustav Sjöholm, vid firandet av sin 90-årsdag, 2009, bestämt att i stället för 

presenter kan en gåva lämnas till Garnens Vänner. För dessa pengar har vi köpt nya stolar och bord 

till matsalen, en utevask och utegrillar. En mindre summa finns fortfarande kvar. 

 

Året har ekonomiskt varit bra, alla siffror finns med i den ekonomiska redovisningen.  

 

Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vårt värdpar, båtförare och alla som jobbat ute på 

Garpen. Vi vill som vanligt också tacka Bergkvara Hamn och Stuveri som alltid ställer upp med 

båtlyft, samt alla som på något sätt hjälp oss under året. 

 

För styrelsen. 

 

Anders Mårtensson 

Ordf. 


