
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2013  
 

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   Bo Nilsson-Johnér  

  Birgitta Alsterfalk  

  Pernilla Johansson 

 

Revisorer   Margareta Palmér   

  Owe Birgersson   

 

Valberedning Catherine Sjöholm (sammankallande) 

  Tuulikki Åkesson 

   

 

 

Verksamheten 
 

Årsmötet hölls den 21 mars 2013. Under året Garpens Vänner haft 7 styrelsemöten, samt tre möten 

då vi diskuterad rekryteringen av nytt värdpar  

 

Städdag hade vi den 12/5 på Garpen.  

 

Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 18/5 med ett lotteri och informerade om Garpen. 

 

Medlemshelg hade vi 9 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis. 

 

Den 17-18 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 140 personer. Dessutom var några radioamatörer ute och deltog i ”International 

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

 

Antalet med lemmar 2013 – betalande och hedersmedlemmar - 182 stycken (en ökning med 10 

stycken). Av dessa var en hedersmedlem, 104 familjemedlemmar och 77 enskilda.  

Medlemsintäckten blev 29 360 kr (27 800 kr år 2012).  

 

GARPENS VÄNNER 



Hemsidan förnyades förra året och nu mer modern. Till hemsidan finns en länk för oneline bokning, 

under högsäsong.  

 

De dagliga båtturerna till Garpens Fyrplats har att under högsäsong trafikerat fyrplatsen torsdag-

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

 

Antalet besökare på Garpen som åkt med båten Kronan till fyrplatsen var c:a 2000, varav 442 

övernattare. Det är en ökning av båda kategorierna. Dessutom har stort antal besökare kommit med 

egna båtar. 

 

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

fyrplatsen. Detta utnyttjade alla skolor. Dessa besök är värdefulla och uppskattade av både oss som 

förening och för skolbarnen i åk 5 i Torsks kommun.  

  

Lars och Catherine Sjöholm, har gjort sin sista sommar som värdpar på Garpen.  Som värdpar ha de 

av våra gäster fått högsta vitsord. Det är värda ett stort tack för de fyra åren som värdpar! 

 

Rekryteringen av nytt värdpar började redan i våras med annonseringar. Ett 20-tal par hörde av sig 

och ett 10-tal besökte Garpen under sommaren. Efter utvärdering och intervjuer så har vi anställt 

Robin Westling Svensson och Ann-Sofie Fransson som värdpar 2014. 

 

Sedan några år tillbaka samarbetar vi med Dalskärs Sjökrog som svarar för cateringen vid 

konferenser, detta samarbete fortsätter säsong 2014.  

 

Agneta Hjalmarsson har svarat för bokningar och varit till hjälp till ute på Garpen. Traditionsenligt 

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

 

Av arbeten som utförts under året kan nämnas: 

- Nya dörrar till mulltoaletterna har monterats. 

- P-O Norén har under vintern haft ett par fönster hemma som har renoverat. 

- Anticimex har gjort en sanering mot trämask i verkstadsborden   

- En webbkamera och väderstation monteras på hösten på fyren. Kameran är provsorisk  

och väderstationen lite instabil. Avsikten är att allt skall fungera till våren med en ny 

kamera. 

 

Kronan och Siri har fungerat utmärkt under året.  

 Skärgårdskryssningen (sälsafari) utökades med en dag i veckan, turerna har varit uppskattade 

och välfyllda. Nästan alltid ser vi säl och då och då havsörn.  

 ”Piratkul” har i haft samma omfattning förra året, de är fortfarande populära.  

 

Från sparbanksstiftelsen Kronan fick vi även detta år ett bidrag denna gång på 5000 kr. Detta för att 

komplettera trädgårdsmöblerna till altanen.  

 

Ett stort tack till Dalskärs camping som sponsrar vattnet vi kör ut till Garpen.  
 

Ett mycket tacksamt bidrag från Regionförbundet, har under året nyttjats för att marknadsföra 

Garpens Fyrplats i olika forum; bl.a. ny logga, modern hemsida, tvåspråkig broschyr och 

reklamfilm på Kalmar flygplats monitors,  

 

Dagarna före jul fick vi det revliga beskedet att vi beviljats ett bidrag på 326 000 kr från 

Konung Gustav VI:s fond för svensk kultur. Vi har sökt för att kunna byta ut eternittaken. Pengarna 

räcker inte till alla tak, men en bra början och ett erkännande av det arbete vi gör. 



 

Ett samarbetsavtal med Torsås kommun är på väg att tas fram. Kommunstyrelsen la sitt augustimöte 

på fyrplatsen, där de på plats fick uppleva en fantastisk sommardag. De fick ett föredrag om 

föreningens vision och mål och om nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter på ön.  

 

Föreningen är medlem i Svenska Fyrsällskapet (www.fyr.org) samt i Vision Bergkvara 

(www.visionbergkvara.se). 

 

Årets resultat 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 

 

http://www.fyr.orf/
http://www.visionbergkvara.se/

