
Verksamhetsberättelse år 2020    
 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:  

 

Ordförande  Conny Kalmteg 

Sekreterare  Bengt Åstedt 

Kassör   Frida Portin  

Ledamöter   Anders Mårtensson, även vice ordf. 

  Thomas Axelsson 

 

Suppleanter   Elisabet Bjuvsjö  

  Sabine Reestman 

                                            Lennart Dreier 

 

Revisorer   Rune Franzén   

  Ulf Kurtsson 

 

Revisorsuppleant         Tuulikki Åkesson 

 

Valberedning Rolf Lindqvist (sammankallande) 

  Lennart Karlsson 

   

 

 

Verksamheten 
 

Pandemin har naturligtvis påverkat oss. Men vi har lyckats med att ha verksamheten i gång med 

viss begränsning. 

 

Årsmötet hölls den 23 mars 2020. Under året Garpens Vänner haft 6 styrelsemöten. 

Styrelsen har även haft två möten, med minnesanteckningar, där vi diskuterat säsongen 2021  

med vår värd. 

 

Städdag hade vi den 9/5.  

 

Medlemshelg hade vi 5- 6 juli.  

 

Den 15-16 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar 

besök av omkring 96 personer 

 

Antalet medlemmar 2020 betalande och hedersmedlemmar var 153 stycken. Av dessa var två 

hedersmedlemmar, 103 familjemedlemmar och 48 enskilda. Medlemsintäkten blev 26.700 kr 

(25.000 kr. år 2019) 

 

Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra. 

 

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

söndag. För att begränsa antalet besökare och undvika kö vid biljettförsäljningen införde vi 

onlinebokning av platser. På Gustav blockerades platserna närmast föraren och antalet passagerare 

begränsades till 10. Vi lade i stället in två extraturer. Online bokningen blev mycket lyckat. 

 



Antalet besökare på Garpen som åkt till fyrplatsen var c:a 1730, vilket är c:a 150 personer färre än 

förra året. Det är konferenserna som är stora tappet. Vi har haft ovanligt många som kommit med 

egna båtar. 

 

Skärgårdskryssningen (sälsafari) har som vanligt varit uppskattade. Vi har kört 24 resor, 168 

personer har åkt med.  

 

Värd var Niklas Banérsson som med god service och god mat blivit mycket uppskattad av våra 

gäster. Vi skrev ett treårigt avtal med honom inför årets säsong. 

 

Webbkameran har fungerat bra tills slutet på året. Efter åtgärder fungerar den åter.  

 

Våra båtar har fungerat bra under året. Siri II har fått hydraulisk styrning och en fast tank. 

 

Vattenledningen som hade en läcka blev reparerad inför säsongen. Ett kraftigare skyddsrör och 

större tyngder är nu lagda på den besvärliga sträckan där vattenledningen var skadad. 

 

Den 19 oktober upptäcktes att fyren inte lyste. Det var en skada på kabeln p.g.a. kraftig ström och 

mycket sten. E.on flyttade kabeln något norrut. Det blev klart dagarna före jul. Under 

reparationstiden fick vi ut ett reservkraftverk på en pråm. 

 

Brädgången från handikappbryggan har kompletterats. 

 

Fyrmästarbostaden har fått ny fasadbeklädnad och några fönster reparerade. I gamla segelboden 

har en handikapptoalett inretts: Detta har till 65 % finansierats av bidraget från Länsstyrelsens  

landsbygdsprogram, 25 % kommer från kommunbidraget och 10% av egen kassa. Totalkostnaden 

blev 433.000 kr. 

 

I slutet av året fick vi bidrag från Sparbanksstiftelsen till utemöbler.  

  

För att få ut virke och ställning till fyrmästarbostaden har vi fått låna Leif Lindbergs pråm. Ett stort 

tack till Leif.       

 

Årets resultat redovisas i den ekonomiska redogörelsen 

 

Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vår värd, båtförare, och alla som jobbat åt oss. 

 

 

 

För styrelsen 

 

Conny Kalmteg, ordförande 

 

 

 

 

 

 


