
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Verksamhetsberättelse 2016 

 

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   Rune Franzén   

  Solveig Johansson 

 

Revisorsuppleant         Tuulikki Åkesson 

 

Valberedning Catherine Sjöholm (sammankallande) 

  Tuulikki Åkesson 

   

 

Verksamheten 
 

Årsmötet hölls den 7/april 2016. Under året Garpens Vänner haft 9 styrelsemöten. 

 

Städdag hade vi den 14/5 på Garpen.  

 

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

 

Medlemshelg hade vi 9-10 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis. 

 

Den 20-21 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 130 personer 

 

Antalet medlemmar 2016 – betalande och hedersmedlemmar – var 148 stycken. Av dessa var två 

hedersmedlemmar, 89 familjemedlemmar och 57 enskilda. Medlemsintäkten blev 24 250 kr.   

 

Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra 

 

Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar till sälsafari. 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 1900, en liten minskning. Ett stort antal besökare kommit med egna 

båtar. 

GARPENS VÄNNER 



 

Den 5-9 september ordnades tidsresa för kommunens 5-klassare. Man förflyttade sig till 1917 med 

tidsenliga kläder, som Länsmuseet sytt upp. Man fick genom aktiviteter och diskussioner uppleva 

hur livet på en fyrplats kunde gestalta sig. Ett lyckat samarbete mellan Kalmar läns museum, Torsås 

kommun och Garpens Vänner. 

 

Värdpar var Madeleine Isaksson och Niklas Warnebring. Vi har inte förnyat avtalet med dem, bl.a. 

råkade Madeleine ut för en otäck knäolycka på ön, mitt i högsäsong.   

 

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

 

År 2016 blev åter ett händelserikt år mer än som var tänkt. Anledningen var att den nya EL- kabeln 

till ön inte fungerade.  Det var ett strömavbrott i februari beroende på en skarv som snabbt 

åtgärdades. I börja av juni hade vi bara en fungerande fas. Vid en omfattande provtagning kom man 

fram till att det fanns flera fel så E,ON beslöt att byta kabeln, igen! I väntan på ny kabel så har ett 

dieselelverk stått i en pråm, Vi svarade för tankningen till och med oktober. Under högsäsong 

tankades aggregatet varje dag, För att underlätta tankningen ordnades en tank på 500 liter i en pråm 

bredvid. Var 5/6 dag drogs den iland för påfyllnad.  

 

Den nya kabeln förlades först den 20 december den 28 kopplades man in den provisoriskt eftersom 

man skall gräva ner den mycket djupare än förra gången, viket skall ske till våren. Vi har fått betalt 

för jobbet, men har tagit tid som kunnat användas till något annat. 

 

Av övriga arbeten som utförts under året kan nämnas att nya huvudledningar är förlagda till alla 

byggnader, I Fyrmästarbostaden finns en ny fördelningscentral som försörjer fyren skolhuset och 

fotogenboden, som nu har el. 

 

På höstas togs fönstren mot öster på fyrmästarbostaden i land för torkning och målning i vinter. 

 

Webbkameran fungerar inte så bra, den låser sig Någon ny placering av väderstationen har inte 

hunnits med. 

 

Våra båtar har fungerat bra under året. 

 

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

och då havsörn.  

 

Vi har fått bidrag från riksantikvarieämbetet (15.000:-) till nya informationsskyltar som skall sättas 

upp på varje byggnad våren 2017. 

 

Vi ansökte under sommaren till SydostLeader om bidrag till en handikappanpassad båt, tidig höst 

fick vi positivt besked. Därefter skall bidraget slutligen beviljas av jordbruksdepartementet, som har 

hand om dessa frågor. Vid årsskiftet hade inget besked kommit. 

 

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 

Ordf. 


