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Förklaring till medlemsmatrikeln
Medlemsnummer erhålls efter inträde i föreningen. Numret delas ut i en
löpande serie, medlemsnummer från en tidigare medlem återanvänds inte.
Inträde: Inträdesdatum vilket är det första betalningsdatumet.
Kategori: Typ av medlem:
e = Enskild medlem
f
= Företag
i
= Förening, institution, etc.
Nr:

Adressändring m.m.?

Kontrollera Dina egna uppgifter i medlemsregistret
Anmäl eventuella ändringar snarast till Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö,
tel. 031-972148, e-post: ulla@hillberg.com.
Tänk på att ett register som innehåller felaktiga uppgifter är tämligen värdelöst!
							Redaktören

Vår mycket omtyckte vän Bertil Östling blev 84 år
Bertil föddes den 22 september 1932 i Valbo, Gästrikland och
lämnade oss alla den 8 november 2016. Han jobbade som
fyrtekniker under många år på Sjöfartsverket och blev medlem i
Svenska Fyrsällskapet den 25 mars 1997. Jag mötte honom första
gången 1998 på ett av Fyrsällskapets föredrag i Stockholm. Han
kom då fram till mig och föreslog att Svenska Fyrsällskapet borde
ha en hemsida. Jag höll med honom men sa att jag tyvärr inte
kände någon som kunde göra en sådan. Bertil svarade att han
kunde göra en varvid min följdfråga var om han hade gjort sådana
tidigare. Aldrig sa Bertil, men jag kan lära mig!
Bertil hade så rätt och 1998/99 lanserades Svenska Fyrsällskapets
hemsida på www.fyr.org. Bertil valdes till webmaster på årsmötet
1999 och ansvarade för vår fantastiska hemsida fram till 2012/13
då han valde att avgå och ersattes av vår nuvarande webmaster.
Jag tror inte det har funnits många föreningshemsidor som varit
så aktuella och som uppdaterades flera gånger dagligen. Den
var under många år en av de tre mest besökta fyrhemsidorna
i världen. Skolstyrelsen utnämnde den till en kvalitetsgranskad
webbplats för skolbruk.
Arbetet med hemsidan utgjorde en mycket stor del av Bertils
framgångsrika pensionärsliv. Ett av rummen i Bertils och hans
fru Yurikos radhus i Vällingby var fyllt med datorer, verktyg,
elektronik och fyrtekniska saker.
Svenska Fyrsällskapet tilldelade Bertil Östling ”Årets VIPP 2012”
för att visa sin uppskattning av hans mycket omfattande ideella
arbetsinsats och stora engagemang för Svenska Fyrsällskapets
hemsida.
Bertil var en trevlig, mysig, klurig, ansvarsfull och mycket omtyckt
person. Vi saknar honom mycket.
						Esbjörn
						2016-12-01
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Gott Nytt År 2017!

Kinnaird Head Lighthouse, Skottland
Hittade i det gamla släktalbumet bifogade vykort från 1905. Det är från min mammas
farbror, styrman på en ångare på väg till Königsberg sommaren 1905. Han skriver till sin
syster i Bohuslän från Blyth i Skottland, där man legat i torrdocka en tid.
						Göran Weiler
						medlem 5780

Kinnaird Head Lighthouse är inte vilken fyr som helst utan byggdes ursprungligen som slott av släkten Frasers of Philorth. Då slottet inte längre föll ägarna i
smaken såldes det 1787 till Northern Lighthouse Board som konverterade det till
Skottlands första fastlandsfyr. Till en början placerades en gigantisk lampa på taket
men 1824 konstruerade Robert Stevenson ett fundament, väggar och en spiraltrappa
mitt inne i slottet. Hyperradiallinsen fick karaktären Fl W 15s 25 nm. Fyren är fortfarande i perfekt skick och lyser upp kusten vid speciella tillfällen.
Fyren visas för allmänheten och man kan då få se den välbevarade fyrvaktarbostaden. I museet (www.lighthousemuseum.org.uk) finns Storbritanniens största
linssamling. Här finns ockå mängder av information om fyrteknik och inte minst
fyrvaktarna som tjänstgjort på Kinnaird Head. Man kan också få sig historien om den
berömda familjen Stevenson, som under 150 år konstruerade 93 fyrar, till livs.
						Redaktören
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Program våren och sommaren 2017
4 - 12 februari Göteborg

Båtmässan

Svenska Mässan, Göteborg
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Göteborg 4 -12 februari.
Öppettider: fre-sön kl 10 - 18, mån-tors kl 12 - 20.
För mer information se dagspressen eller www.swefair.se.
Vi finns i Veteranhallen, längst in på Mässan. Välkomna!

14 februari Gotland

Gotska Sandön

”Kajutan”, Slite Hamn, tisdag den 14 februari kl 19.00.
Föredrag av Daag Pedersén med fokus på fyrarna.
Kostnad: Inträde, kaffe + kaka 60:-.
Anmälan senast 7 februari till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.

22 februari Göteborg

Hallands Väderö mycket mer än en fyrplats

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 vid Stigbergstorget, onsdag den 22 februari kl 19.00.
Magnus Andrell, tillsyningsman på Hallands Väderö, berättar i ord och bild om denna speciella ö. Hela ön är naturreservat med skiftande natur och intressant historia. Fyrplatsen anlades 1884 och var bemannad fram till 1965. Fyren som fortfarande lyser renoverades 2015.
För mer information se www.hallandsvadero.se.
Fyrsällskapet planerar att ha en speciell fyrdag, 9 september 2017, på Hallands Väderö.
Kostnad: Inträde 40:-, inträde + kaffe/te, en smörgås och liten kaka 65:-.
Anmälan: Ingen anmälan.
Vid ev. frågor kontakta Marie Tilosius tel. 031-526165 eller e-post fyrprogvast@gmail.com.

28 februari Stockholm

		

Fyrar, Skärgård, båtar m.m.

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag den 28 februari kl 19.00.
Sören Colbing - Skärgårdsfotografen, visar bilder och berättar om vad som hör skärgården och
havet till.
Resväg kommunalt: Buss 65 till busshållplats Moderna Muséet på Skeppsholmen, gå 200 m
mot norra udden. Parkering finns i anslutning till Folkhögskolan.
Lokal: Inre Matsalen. Ingång vid Huvudentrén.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 23 februari till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

4 - 12 mars Stockholm

Allt för sjön

Älvsjömässan, Stockholm
Svenska Fyrsällskapet deltar på Båtmässan i Stockholm 4 - 12 mars.
Öppettider: lör-sön kl 10 - 18, mån-fre kl 11 - 19.
För mer information se dagspressen eller www.alltforsjon.se.
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18 mars Göteborg

Besök på Gotenius Varv

Samling lördag den 18 mars kl 09.50 vid ingången till varvet, Manufakturgatan 3, Ringön,
Göteborg
Gotenius varv är ett reparations- och ombyggnadsvarv på Hisingen i Göteborg.
Företaget grundades 1925 i Göteborg av Vilhelm Gotenius och låg då vid Färjenäs på Hisingen.
År 1950 flyttades varvet till den nuvarande platsen på Ringön. Varvet arrenderar 8 000 m2
mark mellan Tingstadstunneln och Götaälvbron. Gotenius har två flytdockor, den största kan
ta fartyg upp till 6 000 dwt, en slip samt en Kampnagelkran med 20 tons lyftförmåga.
Vi får en guidad rundvandring på varvet.
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan senast 14 mars till Kurt Toresson tel 0303-93941 eller mobil 0708-887692 eller
e-post fyrprogvast@gmail.com.

21 mars Stockholm 				

Skärgård i förändring

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag den 21 mars kl 19.00.
Rune Wikström, fiskare, krögare m.m. från Möja berättar och visar bilder om Fiskefyrar,
Skärgården då och nu m.m.
Resväg och Lokal: se 28 februari.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 16 mars till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

25 mars Stockholm						 Årsmöte
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 20:e årsmöte lördag den 25 mars kl.15.00.
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygerfjord, förtöjd på Söder Mälarstrand, kajplats 12-14.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen.
Se inbjudan på annan plats i denna skrift!
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande program även om du väljer att inte deltaga i middagen.

22 april Göteborg		

Hamntur med besök på Gäveskärs fyrplats

Samling Klippans Ångbåtsbrygga, Veteranbåtshamnen, Göteborg, lördag den 22 april kl 11.45
Vi åker med ”Fjordskär” och blir guidade i hamnen av Jörgen Wallroth, f.d. hamnkapten i
Göteborg. Hur fungerar Göteborgs hamn idag och vad väntar i framtiden. Vi startar vid Klippan/Älvsborgsbron och fortsätter sedan ut mot väster. Vi tar Norra leden ut mot Vinga och
Vitens fyr. På väg tillbaka tittar vi närmare på Böttö fyrplats och tar oss sedan in till Gäveskärs
fyrplats där vi stannar i 45 min.
På Gäveskärs fyrplats tar Lars-Göran Itskowitz och Christina Rosenberg emot oss och visar
fyrplatsen med den unika nybyggda sideralskensspegellampan, modell 1866.
Läs mer om Gäveskär i Blänket 2016:4.
Efter besöket på Gäveskär går båten till Saltholmen dit vi anländer kl 15.00.
Obs! turen startar och slutar på olika ställen.
Ta med egen matsäck och kläder efter väder.
Kostnad: 350 kr/person, max 30 personer
Anmälan senast 1 april till Marie Tilosius tel. 031-526165 eller fyrprogvast@gmail.com.
Avgiften skall sättas in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 senast 5 dagar efter anmälan.
Ange ditt namn, medlemsnummer och Hamntur på inbetalningen!
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25 april Stockholm

Om museifartygen Finngrundet och Sankt Erik

Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, tisdag den 25 april kl 19.00.
Ulf Schloss berättar om och visar bilder från våra unika museifartyg Fyrskepp no 25 Finngrundet och Stadsisbrytaren Sankt Erik
Resväg och Lokal: se 28 februari.
Kostnad: Inträde 20:- (obligatoriskt), inträde + kaffe med kaka 40:-.
Anmälan senast 21 april till Christer Nettelbladt, tel. 08-642 1776 eller
e-post ulf.schloss@telia.com.

Maj Stockholm				

Utflykt till Svartklubbens fyrplats

Vi planerar en dagsutflykt till Svartklubbens fyrplats utanför Singö.
Transport: Samåkning med bil, båt kommer att utgå från Kalvskärets brygga.
För vidare information se Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org under april månad.

6 maj Gotland		

Fårö med besök i Sjöräddningsmuseet

Rundtur på Fårö med besök i Sjöräddningsmuseet ”Skärsende” i Ekeviken.
Där berättar Ingvar Söderdahl om ”Skärsende” och museet. Därefter besöker vi Fårö fyr och
vidare till sevärdheter efter önskemål.
Vi samlas i Fårösunds hamn kl 09.40 för att ta kl 10 färjan till Fårö.
Kostnad: 50 :- Ta med egen kaffe-lunchkorg.
Anmälan senast 2 maj till jan.a.stroberg@gmail.com eller tel. 0708-949694.

7 maj Göteborg				

Utflykt till Nidingens fyrplats

Samling Gottskär, Onsala halvön, söndagen 7 den maj, kl 11.00 åter c:a kl 15.30.
Nidingens fyrplats byggdes av danskarna år 1624 och fick redan år 1629 världens första dubbelfyrar. Nidingen hade två fyrar fram till år 1946 då dessa ersattes av ett runt fyrtorn i betong,
vitt med svart bälte. Fyren avbemannades 1979. De två gamla stentornen står ännu kvar och
kan besökas.
Vi åker RIB-båt ut till ön, c:a 25 min. Under vägen ut passerar vi bl.a. Fjordskärs fyr.
Besöket på ön blir c:a 3 timmar. På Nidingen blir vi guidade runt av Stefan Petterson.
Vi får gå upp i de gamla fyrtornen, byggda 1832, där den tretåiga måsen häckar på fönsterbrädorna. Kanske finns det någon ornitolog på plats som kan berätta lite om deras arbete med
ringmärkning m.m. av fåglar.
Ta med egen matsäck och kläder efter väder. Möjlighet finns att äta inomhus vid kallt och
blåsigt väder.
Kostnad: 525 kr/person för resa med RIB-båt t/r Gottskär-Nidingen och guidning.
Antalet platser är begränsat till 12 eller 24 st. Parkering finns på grusplan i hamnen.
Anmälan senast 7 april till Ann Holmdahl tel 0304-39580 eller fyrprogvast@gmail.com.
Avgiften skall sättas in på Fyrsällskapets pg 1968420-8 senast 5 dagar efter anmälan.
Ange ditt namn, medlemsnummer och Nidingen på inbetalningen!
Obs resan kan komma att ställas in p.g.a. otjänlig väderlek. Kolla din e-post kvällen före resan
eller ring Ann. Du måste själv förvissa dig om att den blir av.
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21 maj 						

Utflykt Fyrar på Ven

Samling på Ven vid färjelägret, söndag den 21 maj kl 12 (vid färjans ankomst)
Av Vens fem fyrar, lyser idag fyra. Vi besöker de två som varit bemannade. Ven eller Västra
fyren, Vens första fyr, tänd 1871, släckt och avbemannad 1968. Hakens fyr i nordost, tänd 1890
och avbemannad 1961. Haken är fortfarande i drift och lyser.
Läs mer om Vens fyrar i Blänket 2016:4 sid 14-15.
Ta Venfärjan kl 11.30 från Landskrona till Ven. Överfarten tar 30 min. Vi åker sedan med en
förbokad lokalbuss, som går 5 min efter färjans ankomst. Efter 4 km kliver vi av på hållplats
Mossenvägen och går c:a 1km, lätt väg, till gamla Vens fyrplats.
På Vens fyrplats tar ägaren Bertil Olsson emot oss och visar fyren och kanske finns där också
någon fyrvaktare som arbetat i fyren då den var igång. Vi njuter av fyren och utsikten samt äter
medhavd matsäck. Klockan 14.30 går lokalbussen tillbaka, från Mossvägen, till färjeläget.
Från färjeläget går vi 600 meter till Hakens fyrplats där ägarna Göran Bengtsson och Henry
Johansson tar emot oss och visar oss fyren och fyrplatsen.
Färja tillbaka till Landskrona går 16.45 och 18.15.
Kostnad: Båt Landskrona-Ven t/r 150 kr (pris 2016) boka biljett på www.ventrafiken.se.
Buss på ön 2 x 30 kr (2016) betalas kontant på bussen, ha med jämna pengar. Totalt 210 kr.
Anmälan senast 11 maj till Marie Tilosius tel 031-526165 eller fyrprogvast@gmail.com.
Ett tips: passa på att stanna en extra dag på Ven och utforska ön. Det finns mycket att titta på
denna vackra ö www.ven.se. Förutom fyrarna t.ex. Tycho Brahes Planetarium, Backafall,
S:t Ibbs kyrka. Ett ställe att bo över på är Vandrarhemmet nära Färjeläget tel 0418-72555,
www.vensvandrarhem.se

22 maj Uppland						

Märkets fyr

USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala, måndag den 22 maj kl. 19.00.
Håkan Lindberg, som varit kommodor i ÅSS i Mariehamn och som ordnat många färder till
Ålands fyrar, berättar om Märket, fyren på gränsen mellan Sverige och Finland. Fyren, som
invigdes 1885, har nu renoverats av Finlands Fyrsällskap.
Lindberg kommer att sälja Ålands landskapsregerings stora och vackra bok ”Märket. Havsfyr och
gränsland”, skriven av antikvarie Jan Andersson. Pris 400 kronor.
Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets
Kostnad: Ingen avgift
Anmälan: Ingen anmälan.
Ev. frågor till Gunnar Boman e-post gunnar.boman@medsci.uu.se eller tel. 018-150007.

3 juni Uppland 						 Utfärd till Märket
Samling vid färjeterminalen på Eckerö, Åland lördag den 3 juni (Pingstafton) c:a kl. 13.15
(finsk tid).
M/s Eckerö avgår från Grisslehamn kl. 10.00 (svensk tid). Eckerölinjens bussar avgår från Uppsala Resecentrum kl. 8.00, från Sigtuna kl. 7.30, från Öregrund kl. 8.00 (fler bussar finns). Var
och en bokar och betalar ev. buss och färja. Från färjeterminalen går vi c:a 10 min till Käringsund där två båtar som vardera tar 12 passagerare väntar. Avsikten är att gå iland på Märket och
stiga upp i fyren men om vind och vågor gör det svårt att stiga iland, är alternativen besök på
Högstens vackra båk (från 1845) och/eller Sälskärs fyr (från 1868). För återfärden avgår färjan
från Eckerö kl. 18.30 och ankommer Grisslehamn kl. 19.30 (svensk tid). Bussar tillbaka finns.
Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets.
9

Kostnad: Båttransporten till Märket, guidning där och kaffe betalas på resp. båt med eurosedlar
60 euro/person, ev. med svenska sedlar eller kort.
Anmälan senast 23 maj till Gunnar Boman e-post gunnar.boman@medsci.uu.se eller
tel. 018-150007 (helst inte före 10 april).

Augusti Stockholm

				

Utflykt till Häradskär

Vi planerar en utflykt med övernattning till Häradsskär.
Transport: Samåkning med bil, båt kommer att utgå från Fyrudden.
Egen proviant och sängkläder medtages.
För vidare information se Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org under juni månad.

19 - 20 augusti				

Internationella fyrdagen/fyrhelgen

Den Internationella Fyrdagen firades första gången 2002 och firas sedan dess varje år den söndag
(även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje helgen i augusti.
För mer information se Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org.

Fyrresa i Europa med amerikanska fyrvänner
Vi har fått ett erbjudande från US Lighthouse Society att i mån av plats så får medlemmar i
Svenska Fyrsällskapet delta i deras fyrresa till Estland, Lettland och delar av Finland den
29 maj till 12 juni 2017.
Läs vidare på deras hemsida http://uslhs.org/tours/baltic-jewels-2016. Kontakta Christoffer
Brookes (chris@crbrookes.com) eller Jeff Gales (jeff@uslhs.org), ordförande, med era frågor.
Uppge att ni är medlem i Svenska Fyrsällskapet. Som ni kan se på deras hemsida ordnar de
även andra olika resor som ni kanske också kan delta i. Detta är ett festligt sätt att få lite nya
fyrvänner.

Tryckfelsnisse har varit framme i Jubileumsboken
En korrektion skall göras vad gäller fotografen av bilderna enl.nedan:
		
		
		

Sid 20,			
Sid 27, lilla bilden
Sid 28, öh och nh

foto Esbjörn Hillberg
-----------“-- ---------------------“--------------

Vill du vara fyrguide på Hoburg i sommar?
Föreningen Fyrtillsyn Gotland visar Hoburgens Fyr (som ägs av Sjöfartsverket)
varje sommar v 25-33. Fyren visas av frivilliga ”fyrvaktare” dagligen kl 11-17
under en vecka sö-lö. Vi ordnar boende på Sjövärnsgården (ett dubbelrum med
gemensamt kök o dusch) någon km från fyren.
Är du intresserad maila: gost4808@hotmail.com och du får mer information.
					Göran Storm ”fyrvaktsansvarig”
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Kallelse till Årsmöte 2017-03-25
Välkomna till Svenska Fyrsällskapets 20:e årsmöte lördag 25 mars kl. 15.00 i Stockholm.
Årsmötet hålls ombord i M/S Rygerfjord, som är förtöjd på Söder Mälarstrand, kajplats 12-14.
Efter årsmötet intar vi som så önskar en gemensam middag. Man betalar själv för middagen
(se nedan).
Du är naturligtvis varmt välkommen att delta i årsmötesförhandlingar och efterföljande
program även om du väljer att inte delta i middagen.

Program (ungefärliga tider):
14.30
15.00
15.45
17.00

Vi bjuder på kaffe då vi samlas
Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning
Föredrag om något aktuellt ämne
Middag

Årsmötesagenda:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän/rösträknare
4. Fråga om korrekt kallelse till möte
5. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
9. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för innevarande och nästa verksamhetsår
10. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
11. Ev. val av regionstyrelser och kommittéer
12. Förslag till och val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
14. Motioner inkomna till styrelsen
15. Övriga frågor, inkl. förslaget nedan till stadgeändring av § 7 som godkändes för
första gången på årsmötet 2016-03-12 samt Årets VIPP 2017

Anmälan:
Obligatorisk anmälan senast 2017-03-19 till årsmötet såväl som middagen till Ulf Schloss,
tel. 08-716 7492 eller e-post ulf.schloss@telia.com.
Anmälan till middagen, (kött, fisk eller vegetariskt) är bindande, pris 200:-, måltidsdrycker
tillkommer.
Hjärtligt Välkommen!
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Förslag till stadgeändring av § 7 i Svenska Fyrsällskapets stadgar
Detta förslag har godkänts första gången på årsmötet 2016-03-12 och skall nu
godkännas för sista gången.

Nuvarande ordalydelse
§ 7 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Eventuell upplösning av sällskapet kan endast ske genom beslut därom på två
av varandra följande möten, varav ett möte skall vara ett ordinarie årsmöte. För
fattande av beslut fordras att 2/3 av avgivna röster från röstberättigade medlemmar
biträder beslutet.
Vid eventuell upplösning av sällskapet skall alla dess tillgångar, sedan alla skulder
blivit betalda, tillfalla någon existerande verksamhet för fyrbevarandet i Sverige
såsom beslutas av sällskapets medlemmar vid dess upplösning. Om detta ej är
möjligt skall istället dessa medel tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning af
Skeppsbrutne (SSRS).

Föreslagen ordalydelse
§ 7 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Eventuell upplösning av sällskapet kan endast ske genom beslut därom på två
av varandra följande möten, varav ett möte skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid
respektive möte skall minst 30 betalande medlemmar närvara. För fattande
av beslut om upplösning fordras att 2/3 av avgivna röster från närvarande
röstberättigade medlemmar vid respektive möte biträder beslutet.
Vid eventuell upplösning av sällskapet skall alla dess tillgångar, sedan samtliga
skulder blivit betalda, tillfalla annan verksamhet, som bedrivs ideellt och till
alla delar utan vinstintresse, för fyrbevarandet i Sverige samt vars ändamål i allt
väsentligt överensstämmer med de ändamål som anges i § 1 i dessa stadgar. Om
sådan verksamhet ej går att finna skall istället återstående medel i sin helhet tillfalla
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS).
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Årsberättelse 2016 för Svenska Fyrsällskapet
År 2016 var det år då Svenska Fyrsällskapet fyllde 20. Vilket firande vi har haft och vilka härliga händelser det har varit. Nya rekord både beträffande antal medlemmar och besökare på
Internationella Fyrdagen. Nio fantastiska fyrtårtor bakade av medlemmar som snabbt åts upp
vid firandet i Göteborg. Vår 192 sidiga 20-års Jubileums bok ”Och Fyrarna Fick Lysa” tryckte
vi i 5000 ex varav 3700 ex postades direkt till medlemmarna den 20:e oktober. Denna medlemsgåva inklusive portot kostade oss mycket, men den blev mycket uppskattad. Många av oss
har skrivit olika kapitel och bidragit med fotografier. Vi är även mycket tacksamma för att Sjöfartsverket har skrivit ett kapitel i boken. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kungl. Patriotiska
Sällskapet sponsrade vår höga tryckkostnad och vi vill framföra vårt stora tack. Länsstyrelsens
motivation lyder: ”Svenska Fyrsällskapet har under två decennier arbetat målmedvetet och framgångsrikt för bevarandet av Sveriges fyrar. Länsstyrelsen anser att det är väl motiverat att stödja en
redovisning av detta arbete och samtidigt skapa intresse för det framtida bevarandearbetet.”
Vi själva tror att boken kommer att betraktas som en av Sveriges främsta fyrboksklassiker då
den innehåller enormt mycket information om fyrar, fyrteknik, fyrpersonal m.m..
Intresset för fyrar och fyrbevarande fortsätter att öka, vilket medför att Svenska Fyrsällskapets
ställning stärks och att vårt inflytande samt möjlighet att påverka beslutsfattare ökar. Vi räknar
med att detta kommer att hjälpa Sveriges fyrar att leva och lysa.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2016-12-31 var 3806 st fördelade enligt följande:
Enskilda		Föreningar
3715		

Företag		Totalt

79		

12		

3806

493 nya medlemmar har tillkommit under året, 290 har lämnat sällskapet. Av enskilda
medlemmar är 36 % kvinnor.

Ekonomi & administration
Fyrsällskapet har år 2016 liksom under tidigare år utvecklats på ett positivt sätt och vår ekonomi är mycket god trots att vi i år har spenderat ytterligare c:a 432.000 på att trycka och distribuera vår Jubileumsbok. Årets preliminära resultat blev 52.438 och summa skulder och eget
kapital 2.666.671. Detaljerad information finns i resultat- och balansrapporten.
Våra administrativa system fungerar mycket bra. Vi sänder välkomstinformation till nya
medlemmar omedelbart efter att de har betalat medlemsavgiften och detsamma gäller även
när medlemmar beställer något. Vi önskar att medlemmar informerar oss mycket snabbare vid
adressbyte och vid andra ändrade uppgifter. Postnord gör också många misstag. Det tar lång
tid och orsakar extra porto när vi letar fram nya adresser. Vi saknar också e-post-adresser till
mängder av medlemmar och ber er sända oss ett mail så att vi får er adress. Medlemsregistret är
Svenska Fyrsällskapets viktigaste ägodel och vårt mål är att det skall innehålla rätt information.
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Förtroendevalda i styrelsen och kommittéer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:		
Ledamot:		
Ledamot:		
Ledamot:		

Esbjörn Hillberg
Hans Rutberg
Dan Thunman
Ingrid Sernbo
Mikael Engqvist
Lennart von Post
Ulf Schloss

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten, ett tvådagars och ett endags.
I dessa möten deltar även alla kommittésammankallande.
Arne Svensson har varit webmaster.
Olle Gunnarsson och Lena Ardbo har varit revisorer och Marianne Plate revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Jan-Bertil Sölvin (sammankallande), Ulla Hillberg, Marie
Tilosius och Anders Unosson.
Följande kommittéer har arbetat under året:

Blänket - Redaktionen			

Facebook

Programkommitté Ostkusten		

Programkommitté Västkusten

Maria Elsby, redaktör			
Arent van der Veen
Leif Elsby					

Christer Nettelbladt, sammankallande		
Marie Tilosius, sammankallande
Marianne Brus				Ann Holmdahl
Ulla Ericson				Göran Sernbo
Annika Fransén				Anna-Maj Toresson
Ulf Schloss				Kurt Toresson
Erik Sundström
Jan-Bertil Sölvin				Programkommitté Gotland
Anders Unosson				
Jan Ströberg, sammankallande
Rolf Wänn				Lars Flemström
					Gunnar Sillén
Programkommitté Uppland		
Göran Storm
Gunnar Boman, sammankallande		
Hans Fendin				Kontaktperson Sydsverige
Tommy Öberg (+ Int. Fyrdagen)			
Berny Perzon

Möten, föredrag, resor och utflykter
Vår schemalagda programverksamhet enligt listan nedan har lockat 1162 deltagare. Dessutom
besökte 17.385 personer våra öppna fyrar under den Internationella Fyrdagen. Vi har också
deltagit på båtmässor i Göteborg och Stockholm och under två veckor i en fyrutställning på
Sjömanskyrkan i Göteborg. Programkommittén i Stockholm har genomfört flera visningar av
Fyrskeppet Finngrundet. Vi deltar i Västerhavsveckan på Måseskär där vi guidar i fyren. Vi vet
ej hur många besökare som kom på alla dessa större arrangemang men det är många inklusive
flera medlemmar.
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Dessutom har vissa av våra valda ledamöter på begäran hållit externa välbesökta föredrag i
bland annat: Lysekil (23), Västra Frölunda (48), Styrsö (22), Glommen (21), Långedrag (36),
Visby (17), Volvo (51), Högsbo (42) och Grötvik vid Tylösand (43).
HMS Ven besökte Ven 1-2 september och Fyrsällskapet var inbjudet för att hålla ett föredrag för besättningen samt Vens hembygdsförening med byalag om fyrar speciellt Vens Västra
fyr som pryder örlogsfartygets vapensköld. Som tack överlämnade fartygschefen vapenskölden
för fartyget till Svenska Fyrsällskapet.
Vi strävar efter att arrangera regelbundna träffar/föredrag på ännu fler platser såsom någonstans vid Vänern, i Umeå och kanske Härnösand eller någon annan plats i Norrland. För att
göra detta behöver vi hjälp från lokala medlemmar eller lokala fyr-/sjöfartsföreningar, så hör av
er med idéer.
Programkommittéerna har under 2016 erbjudit följande aktiviteter:
								Antal delt.
01-22 Göteborg 		 Kulturnatta i Sjömanskyrkan				
?
01-24 Rönnäng		 Besök på Scandica			
inställt p.g.a. avgång
0
02-06 Göteborg 		 Båtmässan 6-14 februari				
?
02-08 Uppsala		 Folk/händelser N. Roslagens fpl.
Dan Thunman
50
02-11 Gotland		 Skepp o fyrar i konsten			
Gunnar Sillén
17
02-16 Stockholm		 Lågskärs båk + fyrplats			
Håkan Slotte
48
02-17 Göteborg		 Naturåret på Måseskär			
Thomas Liebig
55
03-05 Stockholm 		 Allt för sjön 5-13 mars					
?
03-12 Göteborg		 Årsmöte, Mariestads Fyrsällskap
Högstedt/Björk
36
03-16 Stockholm		 Svenska och utländska fyrar		
Ulf Schloss
32
04-05 Göteborg		 Besök på Barken Viking			
S. Gyllenhammar
26
04-06 Stockholm		 Från Galterö till Gibraltar		
M. Carlsson Lénart
28
04-23 Göteborg		 Besök på Donsö Huvud			
E. + U. Hillberg
17
04-23 Gotland		 Utflykt Gotland syd, 23-24 april
Jan Ströberg
19
04-24 Uppsala		 Brasilianska fyrar			
Gunnar Boman
7
05-14 Göteborg		 Fyrresa i Skåne 14-15 maj				
23
05-15 Falsterbo		 Visning av Falsterbo fyr					
32
05-21 Gäveskär		 Gäveskär 150 år					
9
05-28 Göteborg		 Utflykt till Nidingens fyrplats
Stefan Pettersson
23
05-29 Uppsala		 Utflykt till Örskärs fyrplats				
23
08-13 Göteborg		 Måseskär Västerhavsveckan		
Tilosius, Öhrn, Hillberg
205
08-20 Göteborg		 Utflykt till Väderöbods fyrplats
Magnus Blomstrand
13
08-20 Understen		 Understens nya fyr 100 år				
36
08-20 Sverige		 Internation. fyrdag/-helg 2016 20-21/8			
(17385)
09-10 Göteborg		 Besök Hallands Väderö			
Magnus Andrell
45
09-10 Gotland		 Motormuseum + Herrvik livbåt			
5
09-20 Stockholm		 3 generationer kvinnor på 6 fyrplatser Dan Thunman
49
09-24 Mariestad		 Visning av Mariestads fyrar		
Bo Björk		
9
10-03 Henån		 Möten m fyrvaktare i spanska fyrtorn Bengt Garsell
17
10-08 Göteborg		 SvF 20 år, Cape Wrath			
S. Livebrant, E. Hillberg
101
10-12 Stockholm		 Fyrpionjären Gustaf Dalén, SvF 20 år A. Johnsson, E. Hillberg
67
10-15 Göteborg		 Utflykt till gasfyr och radiofyr
Lars Jägersvärd
20
11-15 Stockholm		 Det märkliga Märket			
Håkan Lindberg
61
11-16 Göteborg		 På jakt efter fyrar på Kap Verde
Mirja Lappalainen
29
12-05 Uppsala		 Svartklubben + andra Roslagsfyrar
Lars Nylén
60
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Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 12 mars på Rosenhills Sjömans Center i Göteborg och 36 medlemmar
deltog.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar välkomnade ordföranden nyvalda funktionärer och
framförde Fyrsällskapets stora tack till samtliga ledamöter för deras insatser för föreningen under det gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktades till Tommy Asplund som efter många
år i styrelsen och programkommittén i Stockholm måste avgå då han har flyttat.
Årsmötet avslutades med att Lennart Högstedt och Bo Björk från Mariestads Fyrsällskap
berättade om deras förenings verksamhet. Därefter gick deltagarna utomhus för att titta på
tornet från fyrskepp nr 17, Svinbådan, som står på tomten.
Dagen avslutades med att de flesta deltagarna intog en gemensam middag under trevlig
samvaro.

Årets VIPP
Årets VIPP 2016 utdelades vid årsmötet till Mariestads Fyrsällskap och styrelsen motiverar sitt
beslut enligt följande:
”Mariestads Fyrsällskap bildades 2008. Föreningens ändamål är att värna och sprida kunskap
om Sjöfartsverkets fyrar som utmärker inseglingen till Mariestad. Fyrarna uppfördes 1904 och
heter: Röskär (Snappudden nedre), Snuggen, Nolhagen övre och Nolhagen nedre samt Snappudden övre.
Samtliga fyrar var i rätt dåligt skick så år 2011 sjösatte Mariestads Fyrsällskap ett mycket
ambitiöst projekt. Man fick tillstånd av Sjöfartsverket och kommunen att renovera samtliga
fyrar samt dessutom den släckta fyren Viknäs udde och ett kummel. Alla dessa objekt är nu helt
renoverade och ägarskapet överfördes under 2016 från Sjöfartsverket till Mariestads kommun.
En arbetsgrupp på drygt 10 medlemmar har planerat och genomfört all upprustning på ett
synnerligen professionellt sätt. Man har även byggt rastplatser, vägar, gärdsgårdar och stenmurar.
Sjöfartsverket har sponsrat med färg och vid behov arbetsbåt. Kommunen har ställt upp med
nödvändiga arbetsmaskiner och material, flera lokala företag har sponsrat med specialarbete
och material, vissa affärer har bjudit på mat och elever från Göteborgs Universitets trädgårds/
landskapsvårdsprogram har reparerat stenmurar samt uppfört gärdsgårdar. Föreningens stora
arbetsinsats under hittills fem år har svetsat samman Mariestad och framhävt stadens betydelse
för Vänersjöfarten.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Mariestads Fyrsällskap ”Årets VIPP 2016” visa
sin uppskattning av medlemmarna i föreningens mycket omfattande arbetsinsatser med att
renovera Mariestads fyrar så att de överlever som sjösäkerhetsanordningar.”

Webbplatsen www.fyr.org
Under året har arbetet med att förnya webbplatsen fortsatt. Förra höstens byte till nytt webbhotell har medfört att administrationen har blivit mindre betungande. Som vanligt har ny information, nya fotografier och texter tillkommit under året. Ytterligare information och fotografier
kommer att läggas över från vår gamla webbplats till den nuvarande. Fyrlexikonet är precis som
föregående år den mest besökta delen av vår webbplats. Vi arbetar med att skapa en webbgrupp
bestående av 3 personer som tillsammans skall sköta webbplatsen.

Facebooksida
Svenska Fyrsällskapet gick med i Facebook 12 november 2012. Under året 2016 (fram till
december 1) tillkom 538 nya följare. Totalt har vi nu 2863 följare, varav c:a 44 % är kvinnor.
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Besökare i åldersgruppen 45-54 år är de som mest frekventerar vår Facebook-sida. Största delen
kommer från Norden, men det finns även människor från USA, Tyskland, Nederländerna och
Storbritannien som gillar vår sida. Bidrag fortsätter att komma från besökare i form av bilder
och videoklipp. I synnerhet bilder med fyrar längs västkusten och i Stockholmstrakten är populära och har fått många gilla och kommentarer.

Blänket
Blänket har utkommit med 4 ordinarie nummer: Blänket nr 1 Årsbok samt 3 nummer innehållande artiklar och information. Vår- och höstprogrammen från programkommittéerna presenterades i Blänket nummer 1 respektive 3. Alla nummer har varit i färgtryck och rikt illustrerade.
Bilderna har varit av både äldre och nyare datum. Alla Blänket, bortsett från Årsboken, har
innehållit 52 sidor inkl. omslag. Omslagsbilderna har medlemmar varit vänliga att bidra med.
Tillströmningen av artikel- och bildbidrag har varit god liksom telefon-, brev- och mail-kontakter med medlemmar och blivande medlemmar. På första plats i popularitet ligger fortfarande
artiklar som behandlar livet på våra tidigare bemannade fyrplatser. Tyvärr minskar, av naturliga
skäl, tillgången till dessa berättelser. Artiklar som beskriver och ger tips om medlemmars resor
till mer eller mindre avlägsna fyrplatser har ökat och verkar vara en inspiration för andra att
besöka fyrar.
Redaktören har tacksamt tagit emot material om vad som hänt på fyrfronten runt om i
landet. Detta har resulterat i flera artiklar/notiser i Blänket. Arbetet med att dokumentera livet
på våra tidigare bemannade fyrplatser har fortsatt och fortsätter. Detta arbete blir mer och mer
angeläget då de som minns blir både äldre och färre. Redaktörens önskan är att de som har
möjlighet att skriva om hur det var att arbeta och/eller bo på fyrplatser hör av sig. Man behöver
inte vara en fullfjädrad skribent för att lyckas. Här hjälps vi åt. Mer fyrtekniska artiklar liksom
aktuell fyrinformation vore önskvärt.
Blänket verkar vara en av medlemmarna omtyckt och efterlängtad skrift. Ett stort tack till
er som på olika sätt bidragit. Blänket är det som författarna bidrar med, redaktören är ”bara” en
sammanfogande länk.

Dokumentation av fyrpersonal
Dokumentationen av fyrpersonal, som startade i maj 2008 fortsätter, men arbetet som hela
tiden fortgått, har p.g.a. webbserverbyte och programmeringssvårigheter haft stora problem i
synliggörandet på Internet. Sökfunktionen har delvis inte fungerat under året och så är tyvärr
fortfarande fallet. Felsökning pågår. Framsteget är att man nu kan lägga in kompletterande uppgifter och bilder. De långvariga problemen har varit och är mycket frustrerande både för den
ansvarige och för de som söker i registret.
Registret är mycket uppskattat långt utanför medlemskretsen och har resulterat i att många
hört av sig med kompletteringar av faktauppgifter samt med bildmaterial och också gett Svenska Fyrsällskapet nya medlemmar. Registret växer successivt men mycket arbete återstår. Drygt
8000 personer är dokumenterade varav knappt 20% varit verksamma inom fyrväsendet, övriga
är föräldrar och barn. Inkomna uppgifter som ännu inte återfinns i databasen lagras i ett bakomliggande register tills de är verifierade och så kompletta som möjligt. I detta register finns
också ytterligare upplysningar som p.g.a. personuppgiftslagen inte kan publiceras, men som kan
fås vid förfrågan.
Det har varit oerhört väsentligt med de uppgifter som anhöriga/bekanta lämnat, men det
behövs att ännu fler ”fyrsläktingar” hör av sig. Bildgalleriet i databasen har kunnat utvidgas men
väldigt mycket saknas.
Material som tidigare insamlats på Sjöfartsverket och på olika arkiv har bearbetats och införts. Många har tagit kontakt för att få uppgifter om släktingar eller bekanta som verkat inom
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fyrväsendet. Det publicerade dokumentationsmaterialet återfinns på www.fyr.org under ”Fyrpersonal”. Registret är sökbart både på fyrplats och på personnamn (just nu inte på personnamn
utan man får ta sig fram via sökning på fyrplats och sedan arbeta sig vidare).
Projektet har drivits och drivs av Maria Elsby med hjälp av Leif Elsby. Hittills har c:a 1000
timmar per år av helt ideellt arbete lagts ner på projektet sedan starten 2008.

Fyrlexikon
Ännu ett produktivt år. Alla svenska fyrar i Lexikon har försetts med fyrkaraktär (nyhet), interaktiv karta (nyhet), länkad översiktskarta (nyhet) samt beskrivning i text och, i förekommande
fall, i bild. Alla (?) svenska f.d. bemannade fyrplatser, Vänern inkluderad, har nu fått sin sida
med beskrivning.
Ny möjlighet för i år var verktyget att kunna skapa interaktiva kartor och växla med satellitbilder. Antalet sådana kartor i Lexikon överstiger nu 1000 och inkluderar de kustområden
SMHI nämner i den dagliga sjörapporten. Här kan man klicka sig fram till fyrplatser, fyrskepp
och kassunfyrar. Obemannade svenska ledfyrar/ensfyrar/hamnfyrar läggs in i Lexikon efter hand
och inledningsvis efter tillgång till bilder där den ”gamla” hemsidan utgör en rik källa att ösa ur.
Beskrivningar har lagts in om mjuka värden om livet på en fyrplats, i eller utan uniform,
livet ombord på fartyg (användare av fyrar), lotsbarnskola och dess samtida kollega skeppsgossekåren (skolor med samma ”arbetsgivare”). För att sätta allt i ett sammanhang i ett försök att
göra det hela begripligt har även gjorts en beskrivning av bondesamhället, emigrationen och
några naturvetenskapliga fenomen. Material ur Svenska Fyrsällskapets tidning Blänket läggs
upp med länkar för den eller de fyrplatser artiklarna gäller. Se ”Länkar” i slutet på respektive
fyrplats. Under året erhölls en gåva från Samuel Hedlund med CAD-ritade bilder på ett antal
svenska fyrar. De finns nu att beskåda i Lexikon. Stort tack för det.
I övrigt är Lexikon rikt utrustat med förklarande text och bild vad gäller fyrar, fyrskepp, kassunfyrar, radiofyrar, mistsignaler, teknik, historik, m.m. och det inte bara för svenskt fyrväsende.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland
Under året har medlemsantalet ökat något. Föreningen har haft fem styrelsemöten, årsmöte och
några arbetsmöten. Flera fyrägande medlemmar har fått teknisk hjälp.
Hoburgs fyr har även i år varit ett populärt besöksmål. De nio sommarveckorna med
frivilliga fyrvisare resulterade i 2828 besökare. Även försäljningen av fyrprylar har gått bra.
Försäljningslokalen är dock alldeles för liten. Det har nu öppnat sig en möjlighet till förbättring
inför nästa verksamhetsår. I maskinhuset har Sjöfartsverket avvecklat reservkraften. Dieslar,
generatorer och bränsletank har tagits bort och det har frigjort en ganska stor yta. Föreningen
har slutit avtal med Sjöfartsverket om att hyra denna del och använda den i samband med
visningsverksamheten. Det pågår också diskussioner med Sjöfartsverket om att iordningställa
övervåningen i uthyrningshuset så att fyrvisarna kan bo där.
Föreningens medlemmar var som vanligt aktiva på Internationella fyrdagen. Trots dåligt
väder på flera håll så kom det många besökare.
FFG:s hemsida, fyrtillsyngotland.se, har fått ny webredaktör och en uppfräschning och
uppdatering av sidan har påbörjats. Fler bilder skall tillföras liksom texter om de olika fyrarnas
historia.
Rute hembygdsförening har renoverat byggnaden till Furildens lilla AGA-fyr. Klippapparat
och lins är också på plats och gastub finns tillgänglig. FFG skall medverka till att fyren kan
tändas igen.
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Mottagna gåvor
Anna och Mikael von Heijne har skänkt en penninggåva som minne av fiskaren Gunnar
Söderkvist på Gräsö. Böna hembygdsförening har som under tidigare år skänkt en penninggåva
som hjälp till vår verksamhet. Penninggåvor har även kommit från medlemmarna Sigrid
Wallmark och Monne Sahlberg. Joachim Nawroth har skänkt en ankarlanterna och ett
nakterhus med kompass som en gång har funnits på fyrskeppet Svenska Björn. Fay Tegemyr
har som minne av sin bortgångne make Lars skänkt hans fyrböcker till vårt bibliotek. Samuel
Hedlund har ritat 3-dimensionella ritningar på 17 större fyrar vilka han skänkt till oss.
Fyrsällskapet framför sitt stora tack till givarna av dessa gåvor.

Övrigt
År 2002 startade Svenska Fyrsällskapet en tradition att uppvakta större svenska fyrar genom att
montera en ingraverad rostfri minnesplakett varje gång en fyr fyller jämna 50 år med början på
fyrens 100 åriga födelsedag. Under 2016 besökte och uppvaktade vi Gäveskär som blev 150 år
och Understens nya fyr som blev 100 år
Svenska Fyrsällskapet har sedan 2003 årligen arrangerat den Internationella Fyrdagen/
helgen som i år firades 15-16 augusti. Vi tackar Sjöfartsverket som låter oss öppna sina fyrar
samt alla lokala fyrföreningar, privata fyrägare och andra som ställer upp och visar fyrarna.
Vädret var i år strålande. Det kom 17385 intresserade, belåtna besökare (världsrekord ?) till 74
öppna fyrar. De 5 platser som hade flest besökare var: Kullen med 3863, Finngrundet fyrskepp
med ca 2500, Ölands Södra Udde 1196, Jävre 700 och Falsterbo 600.
Svenska Fyrsällskapet har, som medlem och en av grundarna (år 2002) av World Lighthouse
Society, (www.worldlighthouses.org), fortsatt sitt internationella arbete. Föreningen har c:a 350
medlemmar från hela världen (20 länder) och ger kvartalsvis ut ett medlemsblad. På föreningens
hemsida finns också mängder av fotografier på bl.a. svenska fyrar inlagda.
Styrelsen vill avslutningsvis varmt tacka alla kommittéledamöter för deras arbete samt alla
gamla och nya medlemmar för det stöd vi har fått och för det förtroende Ni givet oss under det
gångna verksamhetsåret.

Esbjörn Hillberg ordf.			

Hans Rutberg v. ordf.

Dan Thunman sekr.				Ingrid Sernbo kassör
Mikael Engqvist				Lennart von Post
Ulf Schloss
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Preliminärt bokslut år 2016
Preliminär resultatrapport perioden 2016 01 01 - 2016 12 31 (Kr)
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter enskilda
Medlemsavgifter föreningar
Medlemsavgifter företag
Fyrhandbok
”Fyrar och ljusteori” Bok
Övrig mediaförsäljning
Porto
Bidrag och gåvor
Jubileumsbok 2016
Försäljning varor
Ränteintäkter

737.027
18.000
14 000
22.130
780
500
115
1.600
138.140
28.663
3.011

Summa intäkter

963.966

Kontorsmateriel
Gireringar, avgifter
Styrelsemöten/Funktionärer
Hyreskostnader
Programkommitté Stockholm
Programkommitté Västkust
Programkommitté Uppsala
Reseersättningar
Blänket tryckning
Blänket distribution
Utställningsmaterial
Båtmässa Stockholm
Båtmässa Göteborg
Fyrhandbok, lagring
Fyrpersonaldokumentation
Fyrbevarande SjöV
Broschyrer
Jubileumsbok 2016
Jubileum 20 år
Inköp varor
PR/Fyrskyltar m.m.
Stipendier
Diverse kostnader

31.825
10.922
54.122
24 804
15 500
15 000
2.460
37.311
149.995
52.825
1.346
3.060
1.014
4.500
895
8.721
0
432.156
10.965
33.241
1.866
16.000
3.000

Summa utgifter

911.528

Beräknat resultat 2016

20

52.438

Preliminär balansrapport 2016 12 31 (Kr)
2015-12-31

2016-12-31

Plusgiro

483.304

529.386

Bank

521.050

520.196

1 564.077

1 567.089

50.000

50 000

2 .618.431

2.666.671

2.614.231

2.666.671

Tillgångar

Fondkonto
Svenska Fyrsällskapet AB, aktier
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Interimsskuld
Summa skulder och eget kapital

4.200

0

2.618.431

2 .666.671

200 000

200 000

Reservationer
För bildande av Fyrstiftelse

Göteborg 2017-01-01
Ingrid Sernbo
Kassör
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Medlemsstatistik
Förändringar under året

Antal medlemmar

Kvinnor

Datum

avgått

nya

netto

e

ef

i

f

totalt

ant

%

19961231

0

70

70

50

15

3

2

70

21

32

19971231

0

150

150

181

29

7

3

220

59

28

19981231

11

195

184

325

62

13

4

404

107

28

19991231

14

200

186

477

87

21

5

590

164

29

20001231

47

427

380

790

145

29

10

974

309

33

20011231

67

430

363

1074

207

39

17

1337

431

34

20021231

98

521

423

1405

291

42

22

1760

603

36

20031231

137

647

510

1812

390

47

21

2270

807

37

20041231

168

543

375

2100

478

48

19

2645

967

38

20051231

189

561

372

2401

546

51

19

3017

1113

38

OBS!! Medlemskategori ”ef” (546 medlemmar) slopad från 2006 för att förenkla administrationen.

20061231

217

371

154

2553

59

13

2625

858

34

20071231

227

395

168

2715

64

14

2793

920

34

20081231

244

392

148

2857

69

15

2941

979

34

OBS!! Ej möjlighet att hyra SjöV fyrplatser för medlemmar från 2009 medför högre avgång.

20091231

309

335

26

2877

74

16

2967

951

33

20101231

279

216

-63

2814

76

14

2904

911

32

20111231

275

234

-41

2776

74

13

2863

906

33

20121231

213

337

124

2895

78

14

2987

947

33

20131231

184

250

66

2940

79

14

3033

967

33

20141231

173

480

307

3251

78

11

3340

1102

34

20151231

213

476

263

3513

79

11

3603

1250

36

20161231

290

493

203

3715

79

12

3806

1324

36

Typ av medlem: e = Enskild medlem, f = Företag, i = Förening, institution, etc.
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Klubbmärken, tröjor m.m.
Du kan köpa nedanstående artiklar genom att sätta in pengarna på vårt PG
konto nr 1968 420-8 samt skriva på talongen vad du önskar köpa. Innan
du beställer tröjor var vänlig kontakta Ulla Hillberg tel. 031-972148,
email: ulla@hillberg.com för att reservera rätt storlek och modell.
Porto inom Sverige är inkluderat i alla priser nedan, men för endast ett
exemplar per artikel. Kontakta oss därför om du beställer flera saker
samtidigt för detta kan förändra portot både positivt och negativt.
Jubileumsbok 20 år, 192 sidor, c:a 170 bilder, hård pärm, pris om medlem
250:-, ej medlem 300:- (tilläggsporto för Europa 90:-, utom Europa 120:-)
Fyrhandbok, 320 sidor, 450 bilder, hård pärm, 116 svenska fyrar, pris om
medlem 145:-, ej medlem 195:- (tilläggsporto för: Europa 45:-, utom
Europa 55:-)
Om fyrar-de Pharis, en översatt avhandling på latin från 1722, pris 95:(tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
Fyrhandbok + Om fyrar, båda böckerna, pris om medlem 200:-, ej
medlem 250:- (tilläggsporto Europa 90:-, utom Europa 120:-)
Fyrkortlek svenska fyrar, 52 + 3 kort, pris om medlem 45:-, ej medlem
55:- (tilläggsporto: Europa 15:-, utom Europa 20:-)
Klubbnål i emalj med logo 40:- (tilläggsporto utomlands 15:-)
Tygmärke broderat (6 cm högt) logo, 50:- (tilläggsporto utomlands 15:-)
Dekal självhäftande transparant vinyl (10x10 cm) med logo 20:(tilläggsporto utomlands 15:-)
Bokmärken av tjock papp, 6 olika med 2 fyrar på varje, 20:- för alla 6
(tilläggsporto utomlands 15:-)
Keps, marinblå, broderad logo, 130:- (tilläggsporto: Europa 15:-, utom
Europa 20:-)
T-shirt vit, transfer logo vänster arm, dam- eller herrmodell, olika storlekar,
130:- (tilläggsporto: Europa 30:-, utom Europa 35:-)
Piké-tröja, marinblå, broderad logo vänster arm, dam- eller herrmodell,
olika storlekar, 245:- (tilläggsporto: Europa 45:-, utom Europa 55:-)
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Svenska Fyrsällskapet

Organisations nr: 802439-0216 Hemsida: www.fyr.org E-mail: esbjorn@hillberg.com
Fax: 031-970623 PGkonto nr: 1968 420-8 Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

Styrelse
Ordf.
v.Ordf.
Sekr.
Kassör

Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Hans Rutberg, S:t Olofsgatan 50B, lgh 1503, 753 30 Uppsala, tel. 0705-824828
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel. 018-303932
Ingrid Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel. 0708-261995
Mikael Engqvist, Norrgården 1, Västra Lagnö, 184 95 Ljusterö, tel. 08-5424 3454
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel. 0611-18790
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473

Webmaster

Arne Svensson, Ekudden 7, 430 84 Styrsö, tel. 031-775 7769
e-mail: webmaster@fyr.org

Blänket - Redaktion
Redaktör

Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
e-mail: maria.elsby@gmail.com
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139

Facebook o Arkivarie

Arent van der Veen, Fontinvägen 7, 442 31 Kungälv, tel. 0733-451432
e-mail: arent.vanderveen@outlook.com

Fyrlexikon
Leif Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 451 78 Fiskebäckskil, tel. 0523-22139
e-mail: leif.e.elsby@gmail.com

Programkommitté Stockholm
Sammank.

Christer Nettelbladt, Högbergsg. 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-642 1776
Marianne Brus, Bjurövägen 21, 742 96 Gräsö, tel. 0708-187897
Ulla Ericson, Folkungagatan 104, lgh 1203, 116 30 Stockholm, tel. 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, lgh 1404, 116 32 Stockholm, tel. 08-694 9311
Ulf Schloss, Alphyddevägen 8, lgh 1404, 131 35 Nacka, tel. 0704-672473
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel. 08-5715 3453
Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473
Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 0705-302841

24

Programkommitté Västkust

Sammank. Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Ann Holmdahl, Höggeröd 305, 473 92 Henån, tel. 0304-39512
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 0704-449843
Anna-Maj Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941
Kurt Toresson, Östergårdsgatan 32, 442 52 Ytterby, tel. 0303-93941

Programkommitté Gotland

Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn, tel. 0498-493085
Gunnar Sillén, Storgatan 72, 624 48 Slite, tel. 0705-822422
Göran Storm, Lau Gumbalde 178, 623 62 Ljugarn, tel. 0498-491088

Programkommitté Uppland

Sammank. Gunnar Boman, Åsgränd 3, lgh 1102, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007
Hans Fendin, Kölängsvägen 34, 741 42 Knivsta, tel. 018-341674
Tommy Öberg, Bigarråvägen 9, 741 31 Knivsta, tel. 0705-484302

Kontaktperson
Skåne

Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppl.

Olle Gunnarsson, Krabbes väg 23 6 tr, 432 52 Varberg, tel. 0705-680831
Lena Ardbo, Engelbrektsgatan 35 lgh 1101, 411 37 Göteborg, tel. 0733-977391
Marianne Plate, Snäckekärrsgatan 9, 421 57 Västra Frölunda, tel. 031-690567

Valberedning
Sammank.

Jan-Bertil Sölvin, Sågverksgatan 80, lgh 1001, 122 41 Enskede, tel. 0734-445915
Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Anders Unosson, Splitzvägen 6, 139 55 Värmdö, tel. 08-5716 8473

Medlemsavgifter 2017
Enskild medlem bosatt i Sverige 		
200 kr
Ideell organisation i Sverige
		
250 kr
Företag/Myndighet i Sverige			
1000 kr
Enskild medlem bosatt utomlands
300 SEK, 35 EUR, 40 US$ eller 25 GP£
Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PG konto nr 1968 420 - 8.
Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208,
Bic/Swift-code: NDEASESS eller sända sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till
ordföranden och ej betala med check.
Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober ett år gäller även för nästa år.
OBS! När du förnyar ditt medlemskap vill vi helst att du betalar din medlemsavgift på
PG konto nr 40 07 14 - 2.
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Dina kontaktpersoner i våra programkommittér
Stockholm
Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 lgh 1404, 118 54 Stockholm, tel 08-6421776
Västkust
Marie Tilosius, Båtsman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165
Sydsverige
Berny Perzon, Kornvägen 3, 274 61 Rydsgård, tel. 0411-44313
Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
Uppland
Gunnar Boman, Åsgränd 3, 753 10 Uppsala, tel. 018-150007

Hur blir jag medlem i Svenska Fyrsällskapet?
Vi vet att Blänket studeras av flera som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Många
hör av sig för att fråga hur man blir medlem och om det är några speciella krav.
Naturligtvis inte! Människor är intresserade av fyrar och Svenska Fyrsällskapet är
en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla.
Årsavgift för enskild medlem är 200:-, för företag 1000:- och för föreningar
250:-. Avgiften betalas in på PGkonto nr 1968 420-8. Uppge dina kontaktdetaljer
såsom adress, telefonnummer och email på talongen så att vi kan uppdatera vårt
medlemsregister. Majoriteten av medlemmarna är enskilda personer intresserade
av fyrar och fyrhistoria.
Som medlem får du vår mycket uppskattade tidning Blänket i färg fyra
gånger per år. Tidningen är fylld med många intressanta illustrerade artiklar och
nyheter om våra fyrar.
När du har betalt din medlemsavgift sänder vi dig ett välkomstbrev
innehållande våra klisterdekaler, det senaste numret av Blänket samt det senaste
numret innehållande verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, etc.
Vi arrangerar årligen 25-30 föredrag samt kortare och längre fyrresor. Du är
mycket välkommen som medlem och att delta i våra aktiviteter som du kan läsa
om på vår hemsida www.fyr.org där du också längst ner finner hur du kan anmäla
dig som medlem i Svenska Fyrsällskapet.
						Esbjörn Hillberg

