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Verksamheten
Årsmötet hölls den 14 mars 2019. Under året Garpens Vänner haft 8 styrelsemöten.
Städdag på Garpen hade vi den 4/5.
Vi var med på ”Bergkvaradagen den 30/5 med lotteri och information om Garpen.
Medlemshelg hade vi 6-7 juli.
Den 3-4 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa
dagar besök av omkring 110 personer.
Kommunens 5:e klasser har som vanligt, på vår inbjudan, besökt oss. Trevligt!
Antalet medlemmar 2019 betalande och hedersmedlemmar var 150 stycken. Av dessa var två
hedersmedlemmar, 97 familjemedlemmar och 52 enskilda. Medlemsintäkten blev 25 000 kr
(26 000 kr år 2018).
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 1880, en ökning
mot förra året med drygt 300. Dessutom har många kommit med egna båtar.
Skärgårdskryssningen (sälsafari) har som vanligt varit uppskattade. Vi har kört 24 resor varav
3 extra. 243 personer har åkt. Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar, stort tack.
Värd var Niklas Banérsson som med god service och mat blev mycket uppskattad av gäster.
Traditionsenligt har kommunens sommarungdomar arbetat hos oss, huvudsakligen på Garpen.

Svenska fyrsällskapet utsåg Garpens Vänner till ”Årets Vipp” en utmärkelse som varje år
utdelas till enskild, myndighet företag eller förening som gjort en betydande insats enligt
förenings stadgar.
Webbkameran har fungerat bra. Till sista dagarna i december då den ”låste sig.”
Vår nya båt Gustav övertog vi den 10/6 och gått hela säsongen. Det finns en del att åtgärda
inför säsong 2020, så båten transporterades efter båtupptag till Trankvill och Hapé verkstad.
Våra övriga båtar har fungerat bra under året. Kronan såldes under våren.
Kommunen lade ut en flytbrygga till våra båtar, inför högsäsongen, i den del av
småbåtshamnen som ligger närmast Dalskärsbron. Nu finns alla våra avgångar där.
Arbetet för att öka tillgängligheten på ön fortsatte. Av det bidrag vi fått från Riksantikvarieämbetet har en handikapphiss installerats vid altanen och en 49,5 meter lång brädgång har
lagts ut från hissen till fram till handikappbryggan.
Vi hade några fönster i fyrmästarbostaden i land under vintern dessa kom tillbaka och i höstas
tog vi i land några fönster till.
En negativ överraskning för oss upptäcktes i höstas, när vi skulle stänga av vattnet, vattenledningen till ön har läkt stora mängder vatten. Vi har haft bra vattentryck så vi har inte anat
skadan.
Sent på året vi beskedet att Länsstyrelsen beviljat ett bidrag till byte av fasad (inkl. målning)
på Fyrmästarbostaden och inreda en handikapptoalett i segelboden
Från Lars Sjöholm och Elisabet Bjuvsjö har vi fått två fina soffor som står närmast planket
Årets resultat redovisas i den ekonomiska redogörelsen
Till slut vill styrelsen framföra ett stort och innerligt tack till värd, båtförare och alla som på
olika sätt hjälpt till i arbetet med att bevara Garpens som uppskattat besöksmål.

För styrelsen.
Conny Kalmteg (ordförande)

