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Visningsavtal
Föreningen har nu fått visningsavtal för fyren. Det innebär att Sjöfartsverket
givit oss rätten att visa fyren för besökare.

Vi har nu möjlighet att ta
emot grupper för visning.

För att detta skall kunna genomföras på ett säkert sätt har vi vidtagit en hel
del åtgärder t.ex. ersatt staketet på utsiktsplattformen, monterat brandvarnare, skyltar och satt fast skyddsnät där det finns risk för fallolyckor.

Kontakta Göte Johansson på
tel. 0707272528, eller skicka
ett mail till vår mailbox
Morupstange@gmail.com

Vid visningar har vi av säkerhetsskäl begränsat antalet samtidiga besökare
upp i fyren till 10 st.

Ange önskemål om tidpunkt
och antal personer.

Premiärdagen 14/7

Visningsavgiften är:

Efter att vi iordningsställt fyren
för att kunna visas upp från sin
bästa sida, bjöd vi in allmänheten.
Detta var vårt första visningstillfälle. Besöksantalet överskred
våra förväntningar med råge.
Totalt räknade vi in 486 besökare.

Antal pers.

Avgift (kr)

1-10

500

11-15

750

16-20

1000

21-25

1500

Internationella Fyrdagen 18/8
Vi arrangerade visning av fyren
i samband med den Internationella Fyrdagen. Ca. 300 besökare trotsade regnet!
Samtidigt som den Internationella Fyrdagen/helgen firades
bemannade radioamatörer 21
svenska fyrplatser (varav 10
hölls öppna av Svenska Fyrsällskapet). De kunde i teorin
tala med totalt 493 radiobemannade fyrplatser i 47 länder runt hela världen.

Visa fyren!
Vi är mycket intresserade
att få kontakt med medlemmar som kan hjälpa till
med visning av fyren.
Hör av dej så snart du
kan.
Se Kontaktuppgifter på
sista sidan
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Utredningen ”Statens kulturfastigheter, urval och förvaltning för framtiden” (SOU 2013:55)
En utredning har genomförts för att klarlägga vilka fastigheter och
byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla för staten i olika myndigheters förvaltning och som bör ägas av staten.
Uppdraget omfattade också att inventera vilka kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som av kulturhistoriska eller andra skäl inte behöver ägas av staten, och som
därmed kan avyttras.
Morups Tånge var inte med på
listan över Svenska fyrar, varken
de som skall avyttras eller de som
behållas i Statens ägo.
Min uppfattning är att i detta läge
gör som de behagar. Vid kontakt
med Sjöfartsverket är uppfattningen att inget händer i närtid.
Vi får invänta utredningen som
skall på remiss, kanske kommer
Morups Tånge med på bevarandelistan. Vi återkommer i frågan
när det har klarnat.

Medlemsläget
(147 medl. sept-2013)

Enskilda : 37
Familj: 55 (x2) = 110
Företag: 5

Kontakt
Kontakta oss om du vill
ha mer information.
Vår hemsida
ww.morupstange.se
e-post
morupstange@gmail.com
Telefon
0707272528

Framtidsbanken
stöder oss!

Kommande
visning av
fyren

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank har beviljat föreningen ett
bidrag på 15.000 kr för att säkra
fyrens framtid.

Den 3:e november
kl. 11.00-15.00 kommer
fyren vara öppen för besökare.

Ordf. Göte Johansson tar emot
bidraget

Vuxna: 40 kr
Barn: 20 kr

Vi tackar så mycket för detta bidrag!
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