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Informationsskrift
för medlemmar i

Svenska Fyrsällskapet

Bäste medlem.

Hej på dig! Så är det dags att boka in
höstens föreningsträffar och som du ser 
så är det som alltid ett mycket varierat 
program.

Vi vill mycket gärna ordna aktiviteter på 
många fler platser. Har du idéer och kan 
hjälpa till, kontakta Esbjörn Hillberg på
tel 031-97 21 48. 

Tipsa också dina vänner och bekanta om 
våra träffar och ta gärna med dig fyrprylar, 
fyrböcker  m m, som du vill visa eller sälja.

Skriv redan nu in datum för våra träffar i 
din almanacka och anmäl dig i god tid så 
hjälper du oss i vår planering.

Hjärtligt välkommen!
Programkommittéer och styrelsen.

Adress:
Svenska Fyrsällskapet
c/o Esbjörn Hillberg
Donsö backe 16
430 82 Donsö
Tel. 031-97 21 48
Fax 031- 97 06 23
e-post:
esbjorn@hillberg.com
Hemsida:
www.fyr.org
              

Omslagsbild:
Vinga fyr. En av Sveriges
indragningshotade fyrar.
Foto: Magnus Rietz



Höstprogram 2007
Här följer höstens program. Ytterligare information finns på vår hemsida.
www.fyr.org under rubrikerna ”Aktiviteter” och ”Aktuellt”. Där kan vi med
kort varsel informera om program som vi inte kunnat få med vid denna trycksaks 
pressläggning.

Du kan också kontakta medlemmarna i din programkommitté för ytterligare
information eller om du har egna idéer och synpunkter. Medlemmarna i våra
programkommittéer hittar du i senaste numret av Blänket eller på hemsidan.

Bokning och avbokning.
För vår planering vill vi att du gör din bokning så tidigt som möjlig.
Om du blir tvungen att avboka ditt deltagande är det mycket viktigt att du gör det 
så fort du vet att du inte kan vara med.
Det ger oss möjlighet att erbjuda andra medlemmar att deltaga.

19 augusti, Runt hela Sverige.
Årets Internationella Fyrdag (läs mer på sid 23).
År 2007 är det femte året som Svenska Fyrsällskapet arrangerar den Internationella 
Fyrdagen. Vårt mål är att hålla så många fyrplatser som möjligt öppna för allmän-
heten denna dag. År 2006 var 62 fyplatser öppna med över 5000 besökare. Mer 
information finns på vår hemsida www.fyr.org Kontakta även Esbjörn Hillberg 031-
972148, esbjorn@hillberg.com

19 augusti,  Stockholm.  
Utflykt till Svenska Högarna på Internationella fyrdagen
För närmare information kontakta Annika Fransén tel. 08-69493116, 0702 389466 
eller e-mail annika_fransen@hotmail.com

19 augusti, Göteborg.
Utflykt till Måseskärs fyrplats på Internationella fyrdagen
Färja från Hälleviksstrand ca kl. 10.30 till Käringön däref-
ter motorbåt till Måseskär
Leif Lehmann, vår medlem och ordförande i Stiftelsen 
Måseskär, berättar och visar fyrplatsen. Vi träffas vid 
färjeläget i Hälleviksstrand och vi hoppas kunna samåka i 
bilar dit. Tag med matsäck. Begränsat antal deltagare. Var 
beredd på att utflykten kan ställas in vid otjänligt väder. 
Båtfärden kostar 100 kr t o r  +  färjan kostar 5 kuponger 
var väg. Anmälan och ev samåkning i bilar senast 12 
augusti (OBS! kort anmälningstid) till Mirja Lappalainen 
tel.031- 468677 ev tala in på telefonsvarare.
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23 augusti, Göteborg.
Hunnebådan, Dana Svartskär och Skalkorgarna
Sörhallskajen,  Eriksberg, Norra Älvstranden, Göteborg torsdag 23 augusti kl 18.30
Vi träffas vid den innersta (mot staden)  av de tre fyrarna Vi gör en liten rundvand-
ring till de andra två fyrarna och får höra historien om dem, var de stått tidigare, 
fyrljus, framtid mm. Kanske får vi  också ta en titt innuti dem. Efter fyrbesöken går 
de som vill med till restaurang Faro som ligger vid kajen och tar en fika. 
Ingen kostnad och ingen anmälan. För mer information eller om du är osäker på 
mötesplatsen ring Marie Tilosius 031-526165.

31 aug – 2 sept 2007, Fyrresan till Danmark
Fredag  31/8  kl 07.00 start Nils Ericssonsplatsen till Morups Tånge  fyr: visning,kaffe 
+frallor.  Via Helsingborg-Helsingör.når vi Nakkehoved fyrarna Öst och Museumsfy-
ren Vest  i Gilleleje. Vi far vidare till Köpenhamn: hamntur till sjöfortet Tre Kroner 
med den gamla fyren, sightseeing i hamnen, guidad promenad inne i Christiania 
(Danska flottans gamla kaserner och verkstäder). Middag + övernattning  i Store
Heddinge.
Lördag: Guidad visning av Stevns fyr. Via Korsör  med 2 fyrar når vi  Stora Bältbron 
med fyrarna på Sprogö och vid Knudshoved. Vi reser vidare till Helnaes fyr. Där mö-
ter vi Bågö fyrs vänner, som visar fyren och tar oss med ut till Bågö med fyr-visning 
Middag och övernattning i Assens.
Söndag: Först besöker vi Blåvandshuk fyr  (guidad visning) ;därefter Lyngvig fyr på 
Jyllands västra kust. Sedan beger vi oss till Hov på östkusten Båttransport till Tunö 
med fyr, som ligger i toppen av ett kyrktorn(guidad visning). Ev. hinner vi med Slet-
terhage fyr (öster om Århus) på vägen till Fredrikshamn. Kl. 20.00 – 23.15 färja över 
till Göteborg med middag ombord. Ca 24.00 åter Nils Ericssonsplatsen
Endast ett fåtal platser kvar !!!!!
Kontakta mig omgående om du och dina vänner vill följa med !
Se: www.fyr.org eller www.borjemo.nu  
Pris: 4200 kr. p.p. i dubbelrum  4700 enkelrum
Researrangör och ansvarig reseledare:
Börje Moberg  tel  0300/ 60224   borje.mo@tele2.se

8 september, Stockholm.
Utflykt till Björns Fyrplats utanför Fågelsundets fiskeläge 
i norra Uppland. För närmare information om denna 
utflykt se hemsidan www.fyr.org eller ring
Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118, b.08-6421776 
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8 september, Gotland.
Utflykt till Slite skärgård med kringliggande fyrar
Avfärd från kajen i Smöjen (färdbeskrivning vid anmälan) 8 sept kl 09.00 –
ca 16.00.Enligt önskemål ordnas en utflykt till Slite skärgård med kringliggande fyrar
Medtag mat och kaffekorg. Båtkostnad 100:-/person.
Anmälan före 27 augusti till Jan Ströberg 0498-271523, 0708-949694 eller
E-post jan.stroberg@ebox.tninet.se 
Uppge namn och telefonnummer (där ni är anträffbar) Resan kan komma att ställas 
in eller flyttas i anledning av otjänlig väderlek eller annan orsak.

15-30 september, Göteborg.
Fyrar i konsten. Galleri Fenix, Södra vägen 75 (Snett emot Världskulturmuseét).
Öppettider: tis-tors 14-18, fre-sönd 12-16
På Galleri Fenix i Göteborg ställer ca 15 konstnärer ut sina fyralster, 15 - 30 sep-
tember 2007. Vernissage lördag 15 september kl 12- 16. För mer information  
www-gallerifenix.com

16 september, Göteborg.
Utflykt till Navens fyr i Vänern.
Båt avgår från Navens parkering söndagen 16 september kl 12.00.
På fyrplatsen blir vi guidade av Bruno Karlsson som hyr fyrbostaden. Vi stannar ca 
2 timmar så medtag matsäck. Båtresan (7 min) kostar 40 kr vuxna och 10 kr barn. 
Passa på att besöka fiskeläget Spiken, Läckö Slott och porslinsfabriken i Lidköping.
Vägbeskrivning: Bilväg Lidköping-fyren ca 25 km. Kör norrut från Lidköping mot 
Kållandsö/Läckö slott. Tag av mot vänster efter ca 15 km vid skylten Traneberg och 
kör förbi S:t Marie kapell samt Traneberg. Sväng vänster efter ca 5 km vid skylten 
Naven och kör 2,5 km på grusväg mot småbåtshamnen där vägen slutar. Naven ligger 
på en liten ö ca 400 m från fastlandet. Hemsida www.naven.se.Möjlighet till samåk-
ning. Anmälan till Ulla Hillberg Tel: 031-972148 senast 13 september

22 september, Göteborg.
Fyrar i konsten och nya Fyrbesökshandboken
Galleri Fenix, Södra vägen 75 (Snett emot Världskulturmuseét). Drop in kl 12 – 16
Presentation av den nya Fyrbesökshandboken samt möjlighet att också köpa den. 
Utställare: fyrkonstnärer på plats. Alla fyrmedlemmar hälsas välkomna att mysa och 
mingla.

26 september, Stockholm.
Evert Taube och Vinga
Lars-Göran Carlsson- ordförande i Taubesällskapet berättar i ord och toner om Evert 
Taubes uppväxt på Vinga. Föredrag kl.19.00, Briggen Tre Kronors samlingslokal, 
Östra Brobänken på Skeppsholmen, belägen ca. 50m från buss 65 ändhållplats.
Efter föredraget serveras kaffe och kaka 40:-/person.
Anmälan senast 23 september till: Christer Nettelbladt tel.  a. 08-6651118,
b.08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com
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27 – 30 september, Göteborg.
Bokmässan. Svenska Fyrsällskapet deltager i årets bokmässa. Tillfälle finns att köpa 
den nya Fyrbesökshandboken samt Johnny Söderlunds nya bok ”Sjömärken – vägvi-
sare och kulturminnen.
För mer information se dagspressen eller www.bok-bibliotek.se

9 oktober, Göteborg.
Garpens fyrplats - en höjdare i Kalmarsund
Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, tisdagen 9 oktober kl 19.00
Kvällen inleds med en kort presentation / historik över fyrarna i Kalmar sund 
därefter; Gustav Sjöholm (född 1919) från Bergkvara berättar om Garpens historia 
och om sin uppväxt på denna fyrplats. Sigurd Andreasson (född 1989) från Alingsås 
visar ett bildspel från Garpen  maj 2007. Detta är ett unikt tillfälle att få höra någon 
berätta egna minnen, om hur det var på en fyrplats på 1920-30-talet.
Entre 30:-, entre med förtäring: kaffe och kaka 60:-, landgång, öl, kaffe och kaka 110:-.
Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 3 oktober till Elisabeth Kalden
tel. 0303 - 13051 eller e-mail fyr@brevet.nu

24 oktober, Stockholm.
Marianne Brus berättar om Understens fyrplats. Marianne Brus berättar om män, 
kvinnor och barn som bott och verkat på Understens fyrplats. Föredrag kl.19.00, 
Briggen Tre Kronors samlingslokal, Östra Brobänken på Skeppsholmen, belägen ca. 
50m från buss 65 ändhållplats. Efter föredraget serveras kaffe och kaka 40:-/person.
Anmälan senast 23 oktober till: Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118,
b. 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com

15 november, Gotland.
Pater Nosters renovering och återutsättning
Lokal: Sjöräddningssällskapet (Hamnterminalen Visby)  kl 18.30.
Föredrag av Magnus Rietz om ”Pater Nosters renovering och återutsättning m m”
Vi ges även möjlighet att bekanta oss med SSRS verksamhet. Kaffe o kaka till ett pris 
av 20:-. Anmälan till Jan Ströberg 0498-271523, 0708-949694
E-post jan.stroberg@ebox.tninet.se

20 november, Göteborg.
Livet på fyrplatserna: Väderöbod och Måseskär. Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, tis-
dagen den 20 november kl 19.00. Elisabeth Kalden berättar om arbete och familjeliv 
på fyrplatserna Väderöbod och Måseskär under perioden 1930-60 då hennes farfar 
Olle Kalden var fyrmästare på dessa platser. Ann Holmdahl, keramiker,  visar och 
berättar hur hon tillverkar fyrar i keramik. Möjlighet finns att köpa hennes fyrar
Lotteri där vi lottar ut en fyr tillverkad av Ann
Entre 30:-, entre med förtäring: kaffe och kaka 60:-, landgång, öl, kaffe och kaka 110:-.
Anmälan (endast om förtäring önskas) senast 14 nov till Marie Tilosius tel.
031-526165 eller e-mail fyr@brevet.nu
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21 november, Stockholm.
Världens fyrar. Fotografen Jeppe Wikström berättar och visar bilder från fyrplatser 
runt om världen och framför allt från den skotska övärlden.
Föredrag kl.19.00, Briggen Tre Kronors samlingslokal, Östra Brobänken på Skepps-
holmen, belägen ca. 50m från buss 65 ändhållplats. Efter föredraget serveras kaffe 
och kaka 40:-/person.
Anmälan senast 20 november till: Christer Nettelbladt tel. a. 08-6651118,
b. 08-6421776 eller e-post till ulf.schloss@telia.com

1 december, Göteborg.
Julmarknad. Sjöfartsmuseet. Karl Johansg 1-3 öppet kl 11-17  Fri entre
Fyrsällskapet deltager i Göteborgs Sjöfartsmuseums julmarknad tillsammans med 
andra ideella föreningar.
För mer information se dagspressen eller www.sjofartsmuseum.goteborg.se

Dessutom i höst:
19.10 – 2. 11, Fyrar i konsten
Galleri Oliven, Olivedalsgatan 16 i Göteborg. Öppettider 12 – 18 vardagar och
12 – 16 på helgerna. Ariana Ramhage visar sina målningar med hav, båtar, skärgård 
och fyrar på. Alla är varmt välkomna.!

Kommande fyrresor:
22 – 29 april  2008. Fyrresa till Madeira 
Programmet blir ungefär samma som årets resa
Dag 1 Avfärd från Arlanda/ Landvetter. 
Dag 2 Stadsrundtur 
Dag 3 och 4 Fyrbesök inkl lunch el eftermiddagsté alt middag beroende på väder och 
fyrmål. Under resorna passar vi också på att se mera av Madeira. 
Dag 5 och 6 Tid för egna aktiviteter 
Dag 7 Fyrbesök
Dag 8 Hemresa
Pris,(preliminärt +/-) SEK 11 600 inkl resa 7/r, flygavgifter, mat på flyget, 
Hotel Ocean Park Resort med frukost, fyrprogram. Tillkommer enkelrumstillägg 
1595:-, försäkring 255:-, avbeställningsskydd 195:-
Fler detaljer om denna resa kommer i Blänket i november
Är någon redan intresserad, kan ni ta kontakt med Mirja H Lappalainen, mail:mir-
lap@hotmail.com, tel 031.46 86 77.
Från mig kan ni också få hänvisning till deltagarna i årets resa om ni vill ha mera 
detaljerade berättelser!
Mirja H Lappalainen 
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Maj/juni  2008.
Fyrresa till Åland 
Planerna (preliminära) är att resan blir maj-juni 2008 med inkvartering i Marie-
hamn och besök på Märket, Sälskär och Bogskär. Vid ev dåligt väder (hård vind) blir 
Rödhamn, Nyhamn och Kobbaklintar alternativ. Antal deltagare 15-20 pers men 
mera noggrant program senare. Är ni intresserade skicka gärna en intresseanmälan till 
någon av  researrangörerna Håkan Lindberg hakan.lindberg@segel.aland.fi eller
Mirja Lappalainen mirlap@hotmail.com tel 031- 46 86 77

Augusti 2009.
Fyrresa till Azorena Tre öar, sju fyrar och 14 dagar”.
En fyrresa är planerad till Azorerna i augusti 2009. Mera om detta kommer senare i 
Blänket och på hemsidan. Researrangör: Mirja Lappalainen

Vår nya Fyrhandbok
– en guide till Sveriges fyrar

Vår omfattande Fyrhandbok (320 sidor) beskriver
detaljerat i ord och bild 116 fyrplatser med uppgifter
om deras historia, tekniska data och hur man
tar sig till dem. Handboken är rikt illustrerad med
ca 450 bilder, illustrationer och kartor. Boken innehåller
dessutom ett omfattande kapitel om fyrhistoria och
fyrteknik samt information om Svenska Fyrsällskapet och drygt
30 lokala fyrföreningar. Den innehåller även en översiktskarta
som visar fyrarnas placering.

Vår nya Fyrhandbok
presenteras på Bok- och 
Biblioteksmässan i Göte-
borg den 27 sept.

Boken kostar 275:- + porto.

Medlemmar i Svenska
Fyrsällskapet betalar endast 
200:- + porto.
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Jag har besökt mängder av fyrplatser i Sverige och många av dem ett flertal gånger. 
Ofta funderar jag på vad man kan göra för att bevara dem. Sjöfartsverket, som äger en 
majoritet av landets större fyrar, rustar upp vissa men några får tyvärr också förfalla. 
Ibland är fyrar helt nymålade på utsidan men de kan samtidigt se bedrövliga ut på 
insidan. De som är belägna på öar förstörs när man inte lagar eller byter ut trasiga 
elförsörjningskablar under vattnet. Då kan fyren ej ha elvärme, fukt tränger in och 
fyren förfaller. Nu försöker dessutom Sjöfartsverket göra sig av med många unika fyr-
platser för att bland annat slippa underhåll. Här vet vi inte vad resultatet blir, men det 
är en stor försämring och ett stort hot mot många fyrar. Fastighetsverket har tagit över 
några fyrplatsbostäder, rustat upp dem och använder dem som vandrarhem och/eller 
för aktiviteter av en lokal fyrförening. De äger också några fyrar, men den på Tylön som 
dessutom är ett statligt byggnadsminne, har de inte alls underhållit så att den nu nästan 
är en rosthög. Fortverket har tyvärr börjat stycka av många gånger dåligt underhållna 
fyrplatsbebyggelser som de tidigare använde som bl.a. semesterbostäder för sin perso-
nal. Om inte kommuner utnyttjar sin förköpsrätt kommer gamla fyrbostäder att säljas 
till allmänheten varvid en del av landets kulturarv förloras. Generellt kan man säga 
att våra myndigheter måste göra mycket mer i bevarandefrågan om fyrplatserna skall 
överleva. Det är synnerligen viktigt att våra olika myndigheter inser att de alla tillhör 
Sverige och att de inte skall försöka skjuta över problem till varandra utan jobba mot 
samma mål. Det är dessutom viktigt att fler parter såsom: lokala fyrföreningar, läns-
styrelser, kommuner och museer engagerar sig i bevarandefrågan. Fyrarnas kondition 
måste rapporteras och debatteras i tidningar, radio och TV. Allmänheten måste bli 
medveten om vad som håller på att hända och reagera när inte ansvarig myndighet gör 
sitt jobb och till och med låter statliga byggnadsminnen förfalla. 

Det kanske inte är möjligt att avgöra i vilka län man är mest aktiv med att bevara 
och levandegöra länets f.d. bemannade fyrplatser, men jag skall i alla fall göra ett försök. 
Frågan är svår då svaret beror av parametrar som: hur många fyrplatser det finns i länet, 
vem som äger fyren, hur bra och när Sjöfartsverk, Fastighetsverk och andra myndig-
heter har underhållit sina fyrar, hur intresserade läns- och kommunantikvarierna är av 
fyrar, om lokala museer är intresserade, om det finns lokala fyrföreningar och vad dessa 
kan och får göra, hur lättillgänglig fyrplatsen är för besökare, tillgång till pengar, etc. 
Det finns drygt 30 lokala fyrföreningar i landet som tillsammans med museer, kommu-
ner, län och andra intressenter många gånger gör stora insatser. Det finns också många 
fyrplatser som inte alls underhålls trots att det är den statliga ägarens plikt. Mycket 
mer behöver göras och ett stort gemensamt lokalt engagemang är nödvändigt för att 
vi skall lyckas.

För att ge alla en gemensam bas har jag nedan gjort en kortfattad beskrivning av de 
flesta f.d. bemannade fyrar per län samt några indikatorer på hur situationen är på

Hur mår, sköts och visas större fyrar i Sveriges 
olika län?
Esbjörn Hillberg , text och bild
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respektive fyr/fyrplats. Förändringar sker ständigt så någon uppgift kan ha föränd-
rats sedan detta skrevs. Följande förkortningar används: SjöV = Sjöfartsverket, SFV 
= Statens Fastighetsverk, FortV = Fortifikationsverket, NA = platsen är föreslagen 
som Nationalarv och kommer i så fall att överföras till SFV när SjöV ej behöver den 
längre, SBM = Statligt byggnadsminne, BM = byggnadsminne ej statligt ägd.

Norrbottens län:
Malören, SjöV äger fyren, FortV fyrbostaden och SFV lotsstugan, Malörens intresse-
förening jobbar för ön och fyrplatsen, ingen reguljär visning eller annan verksamhet, 
fyren SBM 1935 och fyrplatsen 1993, NA 

Rödkallen, SFV äger fyr och lotstorn, alla fyrbostäder utarrenderade, fyren kan visas 
genom Rödkallens stug- och intresseförening, fyren SBM 1993, NA

Germandö, allt sålt och privatägt, ingen förening, visning eller annan verksamhet

Jävre, fyren fanns tidigare på Gråklubben vid Skags udde, den ägs, sköts och visas 
av Piteå kommun.

Västerbottens län:
Pite-Rönnskär, Skellefteå kommun äger fyren som delvis sköts, visas och är återtänd 
av Pite-Rönnskärs stugägarförening, museum inrett i 1849-års lotsstuga

Gåsören, Svenska Kryssarklubbens Skelleftekrets, www.sxk.se/kretsar.ske äger, 
sköter, visar gamla fyren med hus, lotshus och alla andra hus, återtänd. Stöd från 
Skellefteå kommun som äger hamnen. Gamla fyren BM 2001

Bjuröklubb, SjöV äger fyren, fyrvaktarhuset ägs av Naturvårdsfonden/Länsstyrelsen 
men sköts av Arena Bjuröklubb, www.bjuroklubb.se, övernattning, visningar, café-

Malören
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verksamhet, anpassad för rullstolsbundna. Stöd från Skellefteå kommun och EU. 
NA och förslag SBM

Rataskär, SjöV äger fyr och båk, FortV lotsutkik. Lotsutkik och båk sköts av Ratans 
byalag som hoppas att de också kan få överta fyren. Båken SBM 1978, övriga bygg-
nader förslag SBM och NA

Stora Fjäderägg, SjöV äger fyren, Naturvårdsverket fyrbostäderna som är upplåtna 
till Umeå kommun och används som vandrarhem, vilket sköts av Stiftelsen Holmöns 
Båtmuseum, www.fyrvaktaren.se Förslag BM

Bergudden, SjöV äger fyren, SFV fyrbostaden som är vandrarhem och sköts av 
Holmöns Hembygds- och Intresseförening, www.holmon.com/hembygd som även 
visar fyren, stöd från Umeå kommun och EU. Fyren SBM 1978 och hela fyrplatsen 
1993, NA

Holmögadd, SjöV äger allt, FortV äger ön, nystartade Holmögadds Intresseförening 
reparerar bostäderna, de kan informera och visa området. SBM 1935 

Fjärdgrund, SjöV äger fyren, alla bostäder rivna 1955 endast grunden kvar, ingen 
förening eller visning

Västernorrlands län:
Skagsudde, SjöV äger allt, ingen förening, visning eller annan verksamhet

Högbonden, SjöV äger fyren, Länsstyrelsen alla andra byggnader, fyrvaktarbostäder-
na är vandrarhem www.hogbonden.se som hoppas få tillstånd att visa fyren, ingen 
förening. Förslag BM och NA

Lungö, fyr och alla hus är ägda av privatpersoner och rustas upp, fyren återtänd, 
visningar

Bergudden
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Brämön, SjöV äger fyren, alla hus är sålda till privatpersoner, ingen förening eller 
reguljär visning

Draghällan, SjöV äger allt, alla hus rivna endast grunden kvar, ingen förening eller 
visning

Gävleborgs län:
Gran, SjöV äger fyren, FortV byggnaderna som kanske skall övertas av Nordanstigs 
kommun, ingen förening eller visning, naturreservat

Agö, SjöV äger fyren, FortV byggnaderna som kanske skall övertas av Hudiksvall 
kommun, ingen förening eller visning, förslag BM

Storjungfrun, SjöV äger fyren, alla bostäder sålda, Söderhamns kommun hyr ut 
nybyggda hus för besökare, kör turbåt till ön, ingen förening eller visning, fyren SBM 
1935 och förslag på hela fyrplatsen 

Eggegrund, SjöV äger fyren, FortV äger husen som är utarrenderade, ingen förening 
eller visning

Limö, Gävle kommun äger gamla fyrbyggnaden, uthyrd men visas av hyresgästen, 
ingen förening

Bönan, SjöV äger allt, den gamla fyrbyggnaden visas ibland av Böna Hembygdsförening, 
SBM 1978 

Bönan Örskär
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Uppsala län:
Björn, SjöV äger fyren, FortV byggnaderna som är uthyrda, ingen förening, reguljär 
visning eller annan verksamhet

Örskär, SjöV äger fyren, bostäderna upplåtna till Skärgårdsstiftelsen som driver 
vandrarhem och visar fyren, www.orskars-fyr.se, SBM 1935 och 2000, NA

Djursten, SjöV äger fyren, alla hus sålda, viss visning, ingen förening men caféverk-
samhet och rumsuthyrning, www.djursten.com, SBM 1935

Stockholms län:
Understen, SjöV äger fyrarna, FortV alla byggnader utom två, ön är militärt område 
med besöksförbud, SBM 1935, NA och förslag på ökat SBM

Svartklubben, SjöV äger fyren, alla hus sålda, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, SBM 1935

Söderarm, SjöV äger allt, viss visning, ingen förening men konferenser, övernattning, 
mat genom Söderarm AB som hyr alla bostäder av SjöV, www.soderarm.se, SBM 
1935, NA

Tjärven, SjöV äger allt, ingen förening, visning eller annan verksamhet, svårbesökt

Svenska Högarna, Skärgårdsstiftelsen äger allt, www.skargardsstiftelsen.se, över-
nattning, visning, förslag BM

Korsö FortV äger allt, fortfarande militärt område, ingen förening, visning eller 
annan verksamhet, SBM 1935

Grönskär, Skärgårdsstiftelsen äger och sköter fyren och vissa hus, www.skargards-
stiftelsen.se, återtänd, fyren visas, BM 1994, delvis naturreservat 

Söderarm
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Sandhamn, SjöV äger fyrbyggnaden, ingen förening, visning eller annan verksam-
het 

Huvudskär, SjöV äger fyren, FortV nästan allt övrigt, Skärgårdsstiftelsen hyr vissa 
hus, Huvudskärs byalag hoppas få tillstånd att visa fyren, www.fyr.org/huvudska.
htm., naturreservat

Landsort, SjöV äger fyren och vissa hus, SFV äger vissa hus, vandrarhem, ingen 
förening eller reguljär visning men det kanske kommer, www.landsort.com, SBM 
1935, NA, naturreservat

Södermanlands län:
Femörehuvud, Oxelösunds kommun äger allt, driften sköts av Föreningen 
Femörefortet, uthyrningsverksamhet www.oxelosund.net/femore, förslag BM

Bokö, SjöV äger nya fyren, allt annat privatägt, ingen förening, reguljär visning eller 
annan verksamhet, förslag BM

Hävringe, SjöV äger fyrarna, SFV bostäderna som alla är utarrenderade, ingen fören-
ing, reguljär visning eller annan verksamhet, båken SBM 1978

Östergötlands län:
Arkö Viskär, allt privatägt, ingen förening, visning eller annan verksamhet, förslag 
BM

Häradskär, SjöV äger fyren, SFV alla hus, uthyrning, Häradskär Intresseförening kan 
visa fyren, förslag BM

Fjuk Vättern, SjöV äger fyren, inga andra byggnader kvar, ingen förening, reguljär 
visning eller annan verksamhet

Hoburg
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Gotlands län:
Gotska Sandön, SjöV äger fyrarna, Naturvårdsverket resten, ingen förening men 
vandrarhem och visning, www.gotskasandon.com, SBM 1935, NA

Fårö, SjöV äger allt, ingen förening, reguljär visning eller annan verksamhet, fyren 
SBM 1935 och fyrplatsen 2000, NA

Östergarn, Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening äger och visar gamla fyrar-
na, www.osterut.se/medlem.asp?ID=84, gamla fyren och Polheimers fyr SBM 1935 
och gamla fyrplatsen 1992, BM 2004, förslag BM nya fyrplatsen

När, SjöV äger fyren, Marinkommando Gotland bostaden, ingen förening, reguljär 
visning eller annan verksamhet, förslag BM, naturskyddat

Faludden, SjöV äger fyren, FortV allt annat, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, militärt skyddsområde besökstillstånd krävs, BM 1935, fyren SBM 1978 
och fyrplatsen 2000

Hoburg, SjöV äger allt, ingen förening men reguljär visning av och guidning i fyren, 
web.telia.com/%7Eu49802711/, föreslagen SBM, NA

Stora Karlsö, Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB äger eller arrenderar allt, 
vandrarhem, restaurant, visningar, museum, etc, www.storakarlso.se, SBM 1978 och 
1992, NA, naturreservat

Stenkyrkehuk, SjöV äger fyren, alla hus sålda och privatägda, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet, förslag BM

Stora Karlsö
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Kalmar län:
Storkläppen, SjöV äger fyren, SFV husen som är uthyrda, ingen förening, reguljär 
visning eller annan verksamhet

Spårö, SjöV äger fyren, alla hus privatägda, ingen förening, visning eller annan verk-
samhet, båken SBM 1935, fyr och hus förslag BM

Ölands Norra Udde, SjöV äger fyren, bostäderna sålda, ingen förening men visning 
av och guidning i fyren samt caféverksamhet, www.langeerik.se, SBM 1935, NA

Högby, SjöV äger fyren, bostäderna sålda, ingen förening, visning eller annan verk-
samhet, SBM 1978 fyren, BM 1980 huset

Kapelludden, SjöV äger fyren, FortV husen, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, SBM 1978, förslag SBM fyrbostaden

Dämman, övernattning, konferenshotell och restaurant ägt av Stiftelsen Dämman, 
www.waterhotel.com 

Segerstad, SjöV äger fyren, bostäderna sålda, www.segerstadsfyr.se, visning av fyr 
och annan verksamhet

Ölands Södra Udde, SjöV äger fyren, ingen förening men fyren är öppen för besö-
kare, www.sofnet.org/ofstn/naturum/index.html, SBM 1935, NA

Garpen, Föreningen Garpens Vänner äger och sköter allt, uthyrning, transport, mat 
och visningar,  www.garpen.se  

Blekinge län:
Utklippan, SjöV äger fyrhuset, SFV fyrbostäderna som hyrs ut till Svenska 
Kryssarklubbens Blekingekrets som sköter vandrarhem och gästhamn samt visar 
fyren, www.sxk.se, www.sm7ucz.se, fyren SBM 1935 och byggnader 1994, NA

Dämman
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Godnatt, SjöV äger fyren, FortV byggnaden, ingen förening men fyren kan visas, 
SBM 1935

Tärnö, SjöV äger fyren, inga byggnader, ingen förening, visning eller annan verk-
samhet

Hanö, SjöV äger fyren, Hanö Hamn och Byalag äger bostäderna som hyrs ut, visning 
av fyren, fyrmuseum, www.hano.nu 

Skåne län:
Sandhammaren, SjöV äger allt, ingen förening, reguljär visning eller annan verksam-
het, SBM 1978

Ystad inre/övre, SjöV äger fyren, inga bostäder, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, SBM 1978

Smygehuk, Trelleborgs kommun äger fyren och alla hus, ingen förening men visning 
av fyren samt vandrarhem, café och annan verksamhet, återtänd, www.smygehuk-
hostel.com 

Falsterbo, Vellinge kommun äger fyren, Falsterbonäsets Museiförening sköter och 
visar fyren, återtänd, www.kulturbron.com/falsterbomuseum.htm, fyren SBM 1935 
och bostäder 1997, NA

Malmö inre, Malmö stad äger fyren, ingen förening, visning eller annan verksamhet

Haken, SjöV äger fyren, alla bostäder sålda till privatpersoner, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet

Hälsingborg, SjöV äger fyr/lotshuset, ingen förening, visning eller annan verksam-
het, förslag SBM, NA

Kullen, SjöV äger allt, ingen förening men visningar och restaurant (nedbrunnen 
2007 men skall återuppbyggas), www.kullabergsguiderna.nu, förslag SBM, NA

Kullen
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Hallands Väderö, SjöV äger fyren, Torekovs kyrka äger alla bostäder, uthyrnings-
verksamhet, vissa visningar men ingen förening, www.svenskakyrkan.se/vastrab-
jare, naturreservat

Hallands län:
Tylön, SFV äger allt, skall bli konferensutrymme, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, SBM 1993 men fyren är ej underhållen och i synnerligen dåligt skick, 
naturreservat

Morups Tånge, SjöV äger fyren, alla bostäder sålda, ingen förening, reguljär visning 
eller annan verksamhet, förslag BM, naturreservat

Nidingen, SjöV äger nya fyren, SFV äger allt annat, vandrarherm www.nidingen.se, 
visningar av Nidingens Vänner, gamla fyrarna SBM 1935 och 1993 nya fyren samt 
11 hus, NA

Fjordskär, SjöV äger fyren, inga bostäder, ingen förening, visning eller annan verk-
samhet

Västra Götalands län:
Tistlarna, SjöV äger fyren, alla bostäderna sålda, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, förslag BM

Valö, SjöV äger nya fyren, Göteborgs Kanotförening bostäderna, ingen visning eller 
annan verksamhet, www.gkf.info 

Falsterbo Tylön
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Vinga, SjöV äger fyren, de flesta husen upplåtna till Winga Vänner som underhåller 
och sköter allt på ön, www.wingavanner.se, kiosk, rumsuthyrning, visningar av fyr 
och båk, fyr och båk SBM 1978, NA, förslag SBM alla hus

Böttö, SjöV äger nya fyren, fyrbostad såld men kan hyras, www.botto.se, ingen för-
ening eller visning

Gäveskär, SjöV äger nya fyren, Göteborgs hamn alla hus, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet

Pater Noster, SFV äger allt, uthyrningsverksamhet och mat (www.kurspaternoster.
se), Pater Noster Vänner (www.paternoster-fyren.com), NA, naturskyddsområde, 
återtänd

Måseskär, SjöV äger nya fyren, Stiftelsen Måseskär har nyttjanderätt till gamla fyren 
och alla hus som de rustar upp kontinuerligt, visningar, museum, m.m., www.fyr.
org/maseska1.htm, förslag SBM, NA

Islandsberg, privatägd och upprustad, inga visningar

Hållö, SjöV äger allt utom gamla telegrafhuset som är vandrarhem med servering 
och sköts av Utpost Hållö, www.utpost-hallo.se, fyren kan visas, fyren SBM 1935, 
förlag BM fyrplatsen, naturreservat

Väderöbod, SjöV äger nya fyren, SFV fyrplatsbostäderna som sköts och repareras av 
Föreningen Väderöbod, fyren visas ej, vaderobod.netg.se.

Ursholmen, SjöV äger fyrarna, Naturvårdsverket resten, fyrplatsmiljön inkl ett fyr-
museum men ej fyrar sköts av Stiftelsen Ursholmen, www.ursholmen.se, fyren visas 
ej, dåligt underhållen av SjöV, förslag BM, naturreservat

Svangen, SjöV äger nya fyren, gamla fyren och hus är privatägda och upprustade, 
ingen visning, kulturminne

Valö
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Måseskär

Harnäsudde Vänern, SjöV äger fyren, 
Lyrestads Hantverksförening alla andra 
hus, ingen förening, visning eller annan 
verksamhet, förslag BM

Djurö Vänern, SjöV äger fyren, 
Naturvårdsverket alla andra byggnader 
som kan hyras, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet, förslag BM, 
nationalpark 1991

Vanäs Vättern, SjöV äger fyren, inga 
byggnader, ingen förening, vissa visning-
ar, SBM 1978, NA

Värmlands län:
Stavik Vänern, privat ägare, fyren visas 
av ägaren, förslag BM

Stångudden Vänern, SjöV äger allt, fyr-
bostaden uthyrd, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet, förslag BM

Nordkoster, SFV är ägare till allt men 
fyrar och platsen har rustats upp och 
sköts av Fyrens Vänner Nordkoster, EU 
bidrag, återtänd, visningar, www.kostero-
arna.com/koster.htm, naturreservat

Gälleudde Vänern, SjöV äger allt, fyr-
bostaden uthyrd, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet

Hjortens Udde Vänern, SjöV äger allt, 
fyrbostaden kan hyras, ingen förening, 
eller annan verksamhet, kan visas, förslag 
BM

Naven Vänern, SjöV äger allt, fyrbosta-
den uthyrd, ingen förening, eller annan 
verksamhet, kan visas, förslag BM

Borhallsudde Vänern, SjöV äger allt, fyr-
bostaden uthyrd, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet, förslag BM

Smörhättan Vänern, SjöV äger fyren, 
fyrbostaden såld, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet, förslag BM

Hammarö-Skage
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Gunnarsholmen Vänern, SjöV äger allt, fyrbostaden uthyrd, ingen förening, visning 
eller annan verksamhet

Skoghall Vänern, SjöV äger fyren, inga hus kvar, belägen inom inhägnat industriom-
råde, ingen förening, visning eller annan verksamhet, förslag BM

Söökojan Vänern, SjöV äger allt, fyrbostaden uthyrd, ingen förening, visning eller 
annan verksamhet, förslag BM, naturreservat
Hammarö-Skage Vänern, Föreningen Fyrtornet äger allt och kan visa fyren, natur-
reservat

Lakholmen Vänern, SjöV äger allt, fyrbostaden såld, ingen förening, visning eller 
annan verksamhet, förslag BM

Strandudden Vänern, SjöV äger allt, fyrbostaden uthyrd, ingen förening eller annan 
verksamhet, kan visas

Har du blivit något klokare efter att du läst och tänkt igenom min beskrivning? Har 
du försökt jämföra vad som har hänt i olika län och hur stort det lokala engage-
manget är? Vilket av ovan nämnda län skall man anse ha mest fyraktiviteter så att 
man bevarar, stödjer och visar länets unika fyrplatser? I vilket län jobbar de berörda 
parterna: ideella föreningar, museer, kommuner, länsstyrelsen, m.fl. mot ett gemen-
samt mål? Som jag nämnt tidigare är det en svårbedömd fråga. Efter att ha funderat 
och jämfört Sveriges 15 fyrlän har jag utsett de 5 som jag tycker är bäst nämligen:

1. Västerbottens län har 7 av 8 fyrplatser som öppnas för besökare och dessut-
om 7 ”fyrföreningar”. Dessa har stort stöd av Skellefteå och Umeå kommu-
ner samt av Länsstyrelsen och Museet i Skellefteå. Resultatet är att nästan 
samtliga större fyrplatser i länet omhändertas vilket är enastående.

2. Västra Götalands län har flest fyrplatser (21 st) av alla län och det finns 
cirka 10 som öppnas för besökare. Det finns dessutom c:a 8 ”fyrföreningar”. 
Länsstyrelsen har gett visst stöd till flera och några kommuner ger också lite 
stöd, men mycket mer stöd och pengar behövs till alla fyrplatser.

3. Stockholms län har 4-5 av 10 fyrplatser som är öppna för besökare. 
Skärgårdsstiftelsen är den som gör mest nytta i länet och de äger 2 fyrplatser 
samt sköter Örskär i Uppsala län.

4. Gotlands län har 4 av 8 fyrplatser som är öppna för besökare samt 2-3 ”fyr-
föreningar”. Begränsat stöd från länets myndigheter.

5. Kalmar län har 4 av 9 fyrplatser som är öppna för besökare samt 2 ”fyrför-
eningar”. Begränsat stöd från länets myndigheter.

Jag anser att de två första länen är i en klass för sig och att Västerbottens län tveklöst 
är Sveriges främsta fyrlän och Västra Götalands län är ohotad två. Det är svårt att 
inbördes rangordna de 3 efterföljande så kanske de skall placeras på en delad tredje 
plats. Resterande 10 avstår jag från att rangordna då förhållandevis lite har gjorts 
inom dessa län. Som du ser i min sammanställning finns det flera län där nästan 
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ingenting händer. Det är mycket tråkigt då samtliga län har stora förutsättningar, 
med en fantastisk kust och stora möjligheter för turism, vilket inte utnyttjas. Min 
bedömning kan naturligtvis vara subjektiv och det kanske finns de som inte delar 
min uppfattning. Skriv gärna en insändare i Blänket och tala om vad du själv tycker 
eller kontakta mig. 

Förhoppningsvis är det viktigaste resultatet av jämförelsen att vi alla börjar 
tänka efter. Vi måste nu reagera, bevaka utvecklingen och lokalt börja påverka 
myndigheterna samt göra mer för att bevara och hjälpa Sveriges fyrar att överleva. 
Fyrarna behöver återigen få en framträdande plats i vår skärgård. I vårt grannland 
Norge, som för all del har en större kustkultur än Sverige, satsar man otroligt mycket 
från myndigheternas sida för att fyrarna skall aktiveras och bevaras. Man har inte på 
långt när så många medlemmar i sina fyrföreningar som i Sverige, men norska fylken 
(län) gör i stället stora satsningar. I Vest-Agders fylkeskommun har man 3 heltidsan-
ställda byggnadsantikvarier som nästan bara jobbar med fylkets fyrar. Fylket bygger 
dessutom på eget bevåg Norges nationella fyrmuseum i Lindesnäs. Vest-Agder är 
det fylke i Norge som satsat mest, men det finns också andra fylken som har 1-2 
byggnadsantikvarier som jobbar med fyrar. Vad jag vet så finns det inget län i Sverige 
som har en enda person som jobbar heltid med fyrar. I England har Trinity House 
(deras Sjöfartsverk) gjort underverk genom att rusta upp mängder av fyrplatser där 
man kan hyra rum. Samma utveckling pågår i många länder. 

Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk och Fortverket måste underhålla de fyrar 
och fyrplatser som de äger och de får inte skjuta problemen mellan varandra. Alla 
är de myndigheter och ansvariga inför Riksdagen och svenska folket. Länsstyrelser, 
kommuner, museer, lokala fyrföreningar och Svenska Fyrsällskapet måste också dra 
sitt strå till stacken. Många kommuner måste bli mer kulturmedvetna, vakna upp 
och utnyttja sin förköpsrätt när någon statlig myndighet säljer ut en fyrplats. Man 
måste även börja jobba mer tillsammans inom län och mellan kommuner så att man 
lyckas bevara fyrarna. Det finns inget val! Vi måste lyckas och även du kan hjälpa 
till genom att föra fram frågan inom ditt län eller din kommun. En dellösning är 
Fyrsällskapets idé att starta en Svensk Nationell Fyrstiftelse, vilket vi arbetar med, 
men det tar tyvärr tid och under tiden måste fyrarna bevaras och underhållas. 

Ett bra exempel på vad man kan försöka göra är att tre av Hälsinglands 
(Gävleborgs län) kommuner: Nordanstig (Grans fyrplats), Hudiksvall (Agö fyrplats) 
och Söderhamn (Storjungfruns fyrplats) har insett vilka unika fyrplatser det finns 
inom deras kommungränser. De hoppas kunna överta och rusta upp dessa fyrplatser 
samt samordna aktiviteter så att folk skall kunna bo på och kanske även vara båt-
turist mellan platserna längs Hälsinglands vackra kust. En underbar idé, jag hoppas 
verkligen att de lyckas för på så sätt kan Hälsinglands fyrplatser överleva. Vi behöver 
många fler liknande idéer från hela landet!

      Donsö 2007-08-01
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Den Internationella Fyrdagen
Söndag 19 augusti 2007

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess varje 
år den söndag som infaller under den tredje hela weekenden i augusti. Förra året hölls 
62 fyrplatser i Sverige öppna vilka besöktes av drygt 5000 personer trots regn och 
storm på många ställen. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, 
Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA 
och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och år 2006 hade vi, som under 
tidigare år, fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen hade tillsammans!  

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är starkt hotad och 
med största sannolikhet kommer man aldrig någonsin mer att bygga några fler bemanna-
de fyrplatser. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, 
lokala fyrföreningar och myndigheter öppna så många fyrar som möjligt så att intresse-
rade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv. 

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under söndagen 19 augusti har möjlighet att besöka 
någon eller några av nedanstående 60-tal fyrar. Vi har listat deltagande fyrar med början 
längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen mot Norge och 
avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern. Fyrarna är normalt öppna mellan 12 – 16 
men viss lokal variation av öppettiderna kan förekomma. Sjöfartsverket reparerar vissa 
fyrar och det kan hända att någon fyr ej kan öppnas då den inte är klar så kontakta gärna 
platsen om du är osäker. Läs mer på vår hemsida. www.fyr.org

Rödkallen, Pite-Rönnskär, Gåsören, Bjuröklubb, Rataskär,  Stora Fjäderägg,  
Bergudden, Sundklubben, Skagsudde, Högbonden, Lungö, Brämön, Bönan, Limö,
Örskär, Djursten, Söderarm, Svenska Högarna, Finngrundets Fyrskepp, Grönskär,
Huvudskär, Landsort, Gotska Sandön, Fårö,Östergarn gamla + nya, Grynge, Dämman,
Segerstad, Ingrunden f.d. Utgrunden, Ölands Södra Udde, Garpen, Utklippan, Hanö, 
Sandhammaren, Smygehuk, Falsterbo, Kullen, Hallands Väderö, MorupsTånge, Nidingen, 
Malö + Malöhamn, Valö, Vinga, Pater Noster, Måseskär, Snurran, Bohus Malmön, Hållö, 
Väderöbod, Ursholmen, Nordkoster, Hammarö Skage, Stavik, Hjortens Udde, Vanäs 
Udde.

Förutom att du får en möjlighet att besöka de öppna fyrarna kommer vissa fyrplatser 
även att arrangera vissa kringaktiviteter. På några fyrplatser kan du köpa lite att äta 
men annars rekommenderar vi att du tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan 
nämnda fyrar är belägna på öar i vilka fall du bör kontrollera hur du tar dig ut och vad 
det kostar. Vädret kan också orsaka att vissa platser ej kan besökas.   
   
Om du vill veta mer om en fyrplats och hur du kommer dit kan du gå in på Svenska 
Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org  Tryck sedan på knappen FYRAR i vänster kolumn. 
Tryck sedan på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” (www.fyr.org/SvFyrkar-
taLE.htm)  Du kan sedan klicka på kartan på namnet på den fyr du önskar veta mer om.

Hjärtligt Välkommen till den Internationella Fyrdagen !



Dina kontaktpersoner i våra programkommitéer

Stockholm
Christer Nettelbladt, Högabergsgatan 83, 5tr, 118 54 Stockholm, tel 08-665 11 18

Västkust
Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-52 61 65

Sydsverige
Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-14 14 36

 Gotland
Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel 0498-27 15 23

Fyrsällskapets medlemsregister har alltid varit en EXCEL fil där vi bland annat 
registrerar när en medlem har betalt sin årsavgift. Registret är inte integrerat 
med vårt bokföringssystem (HOGIA) då vi inte anser det nödvändigt att i vår 
huvudbok registrera inbetalda avgifter per person när detta redan står i medlems-
registret. I huvudboken registreras i stället en total per dag för inbetalda avgifter. 
Var gång vi distribuerar Blänket till medlemmarna sänder vi via email en EXCEL 
fil med nödvändiga adressuppgifter från vårt register till tryckeriet som skriver ut 
adressetiketter med upp till 6 rader per etikett. 
Systemet är ett enkelt och flexibelt. Vi skulle dock vilja förenkla vårt arbete yt-
terligare och få en automatisk avprickning i medlemsregistret när medlemmarna 
betalar sin årsavgift. Vi kan regelbundet få en datafil översänd från Plusgiro med 
alla inbetalningar och sedan köra den mot vårt register men då behöver vi någon 
typ av datorprogram. Man kan naturligtvis även köpa ett stort standardsystem 
från HOGIA, men det blir onödigt komplicerat. 
Nu efterlyser vi en duktig datakunnig person bland alla våra medlemmar som kan 
göra ett program och hjälpa oss att förbättra och förenkla vårt system. Det bästa 
vore om person i fråga fanns i Göteborgsområdet så att lätt kunde träffas och gå 
igenom våra problem.   
Var snäll att kontakta mig snarast på 031-972148 med dina goda idéer.       

Esbjörn Hillberg Donsö 2007-08-20

Efterlysning, vi behöver datahjälp


