
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Verksamhetsberättelse 2017 

 

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 

                                            Lennart Dreier 

 

Revisorer   Rune Franzén   

  Britt-Marie Östman 

 

Revisorsuppleant         Tuulikki Åkesson 

 

Valberedning Catherine Sjöholm (sammankallande) 

  Tuulikki Åkesson 

   

Verksamheten 
 

Årsmötet hölls den 30 mars 2017. Under året Garpens Vänner haft 7 styrelsemöten. 

 

Städdag på Garpen fyrplats hade vi den 1/5.  

 

Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 25/5 med ett lotteri och informerade om Garpen. 

 

Medlemshelg (då medlemmar åker gratis till ön) hade vi 8-9 juli. Första dagen regnade, så det kom 

inte många, andra dagen var det bättre med medlemmar. 

 

Den 19-20 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 120 personer 

 

Antalet medlemmar år 2017 var 149 stycken. Av dessa var en hedersmedlem, 95 familjemedlemmar 

och 53 enskilda. Medlemsintäkten blev 25 300 kr (24 250 kr år 2016).  

  

Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra 

 

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

söndag. Antalet besökare som åkt till fyrplatsen var ca 1400, en minskning som vi nog kan skylla på 

den vädermässigt dåliga sommaren. Som vanligt kom ett antal besökare med egna båtar. 

GARPENS VÄNNER 



 

Skärgårdskryssningarna (sälsafari) har varit uppskattad. Vi utökade antalet ordinarie resor från 13 

till 17. Därtill körde vi 9 extra resor. 236 personer har åkt, en kraftig ökning. Stort tack till Dalskärs 

Camping hjälpt till med alla bokningar. 

 

Vi tackar årets värdpar, Magnus Bäckström och Maria Ansgariusson, som med god service tagit väl 

hand om alla gäster.  

 

Traditionsenligt har kommunens sommarungdomar hjälpt oss, med i huvudsak arbete på Garpen.  

 

I början av året kom en kraftig nordostlig storm med mycket högt vatten. Massor av sjögräs och 

tegel från gamla fyren som legat dolt i havet, sedan den fälldes på 1930-talet, vräktes upp och 

gjorde det omöjligt att gå runt ön. Dessutom välte stenar från stenmuren. Då en grävmaskin som 

slutgiltigt grävde ner nya elkabeln, som legat provisoriskt i Garpens hamn, var på plats fick vi gratis 

hjälp att rensa och lägga upp teglet så det går att gå runt ön igen.  

 

Av övriga arbeten som utförts under året kan nämnas ny golvbrunn i köket och ny matta, nu är 

golvet lättstädat. I höstas togs fönstren mot altanen på fyrvaktarbostaden i land för torkning och 

målning i vinter. 

 

Webbkameran har fungerat bra. Någon ny placering av väderstationen har inte hunnits med. 

 

Våra båtar har fungerat bra, efter det att nya motorer köpts till både Anna (vatten i oljan) och Siri 

(packboxen). Dessa nya motorer drar mindre bränsle, som märks. 

 

Den 21 mars fick vi beskedet att Jordbruksdepartementet godkänt SydostLeaders bidrag till en 

handikappanpassad båt. Den 8 augusti påbörjades bygget, Eftersom vi inte ha behov av båten förrän 

till våren så har bygget medvetet tagit lite mer tid. Beräknad sjösättning i slutet av april. Båten 

byggs av Hapé metalworks Int i Trankvill. Namnet blir Gustav, efter Gustav Sjöholm, en innerlig 

Garpen vän som föddes på ön år 1919.  

 

Efter allt besvär med elförsörjningen 2015 skrev vi till E.ON och begärde ett skadestånd. Vi fick  

50 000 kr. Varje år skänker privat privatpersoner gåvor. I år har det skänkts främst till båten Gustav. 

Stort tack till alla som skänker ekonomiska bidrag till föreningen. 

 

Årets resultat redovisas i den ekonomiska redovisningen.   

 

Till slut vill styrelsen framföra ett tack till alla medlemmar, vårt värdpar, båtförare och alla övriga 

som på olika sätt hjälpt föreningen år 2017.  

 

För styrelsen. 

 

 

 

Anders Mårtensson 

Ordförande 

 


