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FYRNYTT 

Försäljningen av fyrbyggnaderna 

Den 8/1 hade föreningen möte med politiker och tjänstemän från Falken-
bergs kommun. Ärendet gällde kommunens planer på och förutsättningar 
för att överta fyren och marken den står på. 

Erbjudandet som gäller från de statliga verken är att kommunen får köpa 
fastigheten om den 
samtidigt köper fy-
ren inkl. driften. Al-
ternativet i dagslä-
get är att sjöfarts-
verket tar över mar-
ken. Ärendet sköts 
från kommunen för 
närvarande av Ma-
rie Louise Svensson 
och Peter Ger-
hardsson.  

Göte Johansson 
och Göran Persson 
representerade för-
eningen.  

Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap Februari 2015 

I detta nummer: 

-Försäljning av fyrbyggnaderna 

-Fyrförhandlingar i väntans tider  

-Internationella fyrdagen 16 aug. 

Kommunstyrelsen tillsammans med Göte och Göran vid fyren.   

Efter inspektion av fyren fortsatte mötet med samtal 
om ärendet på Götes kontor.  

 

 

 

 

Köp en keps med Morups 

Tånge Fyrsällskaps märke!  

 

På detta sätt stöder du oss i vårt 

arbete att bevara fyrmiljön. Kep-

sen kostar 110 kr och då ingår 

porto. 

Skriv namn och adress samt 

ange ”Keps” samt antal i medde-

landefältet. Bankgiro: 132-5703. 

Årsmöte 2015, Söndag den 

12 april kl. 11.00.  

Glommens Samlingslokal. 

Nu är det dags för årets viktig-

aste möte för dig som är medlem 

Morups Tånge Fyrsällskap!  

På årsmötet har du möjligheten 

att vara med och besluta om 

vilka frågor vi i styrelsen ska 

driva under året. Vi kommer 

också välja vilka som ska före-

träda dig i styrelsen framöver. 

Välkommen! 
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Saxat ur Hallands Nyheter 20 febr. 2015 

Nyhetsbrev från Morups Tånge Fyrsällskap Februari 2015 

Förhandlingarna om Fortifikationsverkets försäljning av marken 
kring fyren har pågått en tid. Kommunstyrelsen har meddelat 
Fortifikationsverket att man vill använda sin företrädesrätt att 
köpa marken för att hindra att den kommer i privat ägo, vilket 
skulle kunna försvåra allmänhetens tillgång till Naturvårds-
området. 

Morups Tånge Fyrsällskap har besökt Fortifikationsverket i Gö-
teborg och haft kontakt med Sjöfartsverket, som äger och driver 
själva fyren, och kommunen. Sällskapet har planer och vill rusta 
upp ett par byggnader vid fyren till värmestuga och fiskerimu-
seum. 

- Vi har visningar av fyren och har börjat bjuda hit skolklasser, 
då kan de ha en heldag här, säger ordförande Göte Johansson. 

Kontakterna gav vid handen att försäljningsplanerna gick i öns-
kad riktning. När en myndighet säljer mark ska statens framtida 
behov av marken vägas in och andra myndigheter ska tillfrågas. 
Fortifikationsverket frågade Naturvårdsverket som inte var in-
tresserat eftersom det finns byggnader på platsen. 

Inte heller Sjöfartsverket var intresserat av att ta över marken. 
Allt såg alltså ut att falla på plats. Kommunen hoppades kunna använda sin företrädesrätt, som gäller 
om kommunen kan behöva marken för samhälls-byggnadsändamål. 

Så hörde Sjöfartsverket talas om kommunens intresse av att ta över marken. 
- När vi hörde att kommunen är intresserad tyckte vi att det vore bra om kommunen tog över fyren 
också, säger Stig Lind på Sjöfartsverket. 

Där är förhandlingen i dag. Ett helt paket med både mark och fyr till salu, en byggnad mer än vad den 
ursprungliga dialogen handlade om.  

Fortifikationsverket väntar på ett möte med Sjöfartsverket som ska äga rum under våren.  

Kommunen väntar på en värdering av mark och fyr som Fortifi-
kationsverket ska ta fram.  

Fortifikationsverket väntar i sin tur på en motivering från kom-
munen om varför företrädesrätten ska gälla. Hur kommunen 
tänker i frågan om att bli fyrägare handlar till stor del om 
pengar.  

- Vi får ta ställning till detta när vi får se värderingen, det beror 
på ekonomin, säger kommunens mark- och exploateringschef 
Marie-Louise Svensson. 

Göte Johansson hade hoppats på ett snabbt och positivt be-
sked att lämna på fyrsällskapets årsmöte i slutet av februari, 
men också sällskapet kommer att få vänta ett tag till. 

Visning av Morups Tånge 
Fyr 

Vi tar gärna emot skolor, företag 
eller enskilda grupper för visning av 
fyren.  

Gör din beställning via vår hemsida: 
www.morupstange.se 

Ange önskemål om tidpunkt och 
antal personer. 
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Svenska Fyrsällskapets Internationella  
Fyrdag, söndag 16 augusti 2015 

 
Redan 2003 arrangerade Svenska Fyrsällskapet den Internationella 
Fyrdagen för första gången i Sverige och dagen firas därefter varje år 
den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den 
tredje första hela helgen i augusti.  
 
Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. 
bemannade fyrars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kom-
mer att kunna bevaras.  
Med största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyr-
platser att uppföras. 
  
Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsäll-
skapet med hjälp av lokala fyrföreningar, fyrvisare och Sjöfartsverket 
öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade kan besöka en 
del av Sveriges unika maritima kulturarv.  
 
Förra året höll Svenska Fyrsällskapet 67 fyrplatser öppna vilka besök-
tes av tillsammans fler än 7.400 personer trots ett bedrövligt väder på 
fler håll.  
Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Dan-
mark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, 
Tyskland, USA och Wales.  
 
Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi fler fyrar 
öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!   
Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under helgen 15-16 augusti tar 
chansen och besöker fyren Morups Tånge någon eller några andra av 
Sveriges 70-tal fyrar.  
 
Mer information om de olika fyrplatserna och hur man kommer dit 
finns på Svenska Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org. Tryck på knap-
pen ”Lexikon” på översta raden, skriv fyrens namn i sökrutan och sök. 
Längst ner bland informationen om denna fyr finns en vägbeskrivning.  
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Kontakt 

Kontakta oss om du vill ha 
mer information. 

Vår hemsida 
 ww.morupstange.se 

e-post 
morupstange@gmail.com 

Telefon 
070 727 25 28 

Nu är det dags att för-

nya Ditt medlemskap! 
När du skall förnya ditt medlem-

skap för 2015, betala in avgiften 

senast 1 april på bankgiro 132-

5703 och ange namn samt med-

lemsnummer. 

 Enskild 100:- 

 Familj 200:- 

 Företag 500:- 

Nya medlemmar registrerar sig 

först på vår hemsida 

ww.morupstange.se och gör där-

efter inbetalningen till bankgiro. 


