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VERKSAMHETSPLAN FÖR MORUPS TÅNGE FYRSÄLLSKAP, 2013/2014 

 

INLEDNING  

Morups Tånge Fyrsällskap bildades 21 november 2012 i samband med ett möte i 

Glommens samlingslokal. 

Avsikten med bildandet var att föreningen skall verka för att miljö och byggnader kring 

Fyren Morups Tånge bevaras i ursprungligt skick och funktion. 

Vi vill även att området kring fyren hålls tillgängligt för allmänheten och med information 

och aktiviteter öka intresse och engagemang för fyren. 

STYRELSE 

Styrelsen samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar 

kontakter med myndigheter och intressenter. 

I samband med möte 121206 tillsattes en interimsstyrelse där styrelseroll och uppgifter 

fördelades mellan deltagarna 

Myndighetskontakter 

Ordf. Göte Johansson,  

Medlem/webbansvarig: 

Reino Larsson 

Bygg & förvaltning 

Ingvar Boman 

Kultur 

Håkan Jeppsson, Marie Ganslandt, Gunilla Bellander, Roland Johansson 

Kassör / ekonomi 

Anders Wikström 

3 st. protokollförda styrelsemöten har genomförts. 

 

 



 

2 
 

 

GENOMFÖRDA OCH PLANERADE AKTIVITETER 

 

Start av föreningen 

Vi har registrerat föreningen som ideell förening 

Beställt och erhållit bankgiro samt organisationsnummer 

Med hjälp av en duktig designer har vi fått en logga som nu finns på webb/mail och 

dokument. 

Utarbetat förslag till stadgar 

Kontakter med myndigheter och intressenter 

Fortifikationsverket. 
 
Göte, Håkan och Göran åkte till Halmstad och träffade ansvarig Malena Andersson. 
 
Hon informerade om läget. LV6 hyr idag tomten som fyren står på och två av barackerna 
på tomten. Dessa upplåts sedan på löpande ettårskontrakt till Garnisonsällskapet som 
låter sina medlemmar mot arbetsinsats på plats nyttja dessa för semesterboende. Den 
tredje baracken inrymde tidigare en diselgenerator och används inte idag. För att vara 
användbar för andra ändamål krävs restaurering oklart i viken omfattning. Förhandlingar 
pågår nu vem som skall nyttja tomten i framtiden. LV6 har inget behov av området och 
troligen kommer det att erbjudas Naturvårdsverket. Om det kommer ut på 
fastighetsmarknaden har kommunen förköpsrätt. Detta är på gång och M. Andersson 
lovade att hålla oss underrättade 
 
Vi planerar att: Hålla tät kontakt med Fortifikationsverket och Naturvårdsverket för att få 
möjlighet att nyttja lokalerna. 
 
 
Sjöfartsverket. 
 
Göte och Anders åkte till Norrköping. Avsikten med mötet var att: 
 
1. Att skapa en personlig relation till kontaktperson på myndigheten. Mottagandet var 
mycket gott och Sigge Gustavsson som har fyrarna på sin lott liksom hans närmaste 
chef Jon Granstedt presenterade sig och planerna för fyrarnas framtid. Myndigheten ser 
positivt på engagemang från allmänheten kring fyrarna. 
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2. Frågan om ev. nedsläckning av Morups Tånge. Det finns inga sådana planer idag. 
Det som har diskuterats har varit mer eller mindre ogrundade rykten. Tvärtom byggs 
idag nya fyrar i Europa och fyrarna används fortfarande i viss utsträckning av 
nyttosjöfarten. 
 
3. Att diskutera möjligheten till visningsfyr. För detta krävs vissa förutsättningar. Fyren 
måste vara säker, vilket den inte är idag. S. Gustavsson skall i första hand se till att 
försvarsmakten säkrar fundamentet där radarn stod och även kontrollera vad som i 
övrigt krävs. Beroende på restaureringens omfattning kommer Sjöfartsverket att begära 
ett mer eller mindre långvarigt kontrakt med vår förening. Minimikostnad är idag 15 tkr/år 
och tillägg beroende på antal besökare.  
 
Styrelsen beslutade att Göte och Anders skall utforma en ansökan om visningsrätt. Om 
möjligt vill vi komma igång redan med visning i mitten av juli och på Fyrarnas dag i 17-
18/8. Föreningen kommer också att få en kostnad för olycksfallsförsäkring för dessa 
visningar. Det måste vid varje visning finnas en visningsansvarig och i övrigt 2-3 
personer. Detta arbete behöver inte ligga på styrelsemedlemmarna. 
 

Vi planerar att: Få till stånd ett visningsavtal med SjöV. Vi avvaktar SjöV:s 
undersökning av fyren och vilka åtgärder som behövs för att den skall vara säker att visa 
för besökare. Om vi får visningsavtal kommer vi dessutom teckna en ansvarsförsäkring. 
 
 
Medlem/webb/mail 
 
Ett medlemsregister har skapats för att hålla ordning på alla våra medlemmar. 
Registret är inte tillgängligt via webb utan enbart tillgängligt för styrelsen. 
I samband med medlemsregistreringen via vår nya hemsida får den nya medlemmen 
kryssa i om han/hon godkänner att personuppgifterna registreras. 
 
Hemsidan är en gratisversion som väl fyller våra behov i detta läge. 
Nyheter läggs ut kontinuerligt. 
 
Morups Tånge fyrsällskap har nu en egen domän. www.morupstange.se 
Vår mailadress är. morupstange@gmail.com 
 
Vi planerar att: Kontinuerligt utveckla hemsidan med information om fyren och 
föreningens verksamhet. 
 
 

 

http://www.morupstange.se/
mailto:morupstange@gmail.com
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Bygg och förvaltning 

Vi har dokumenterat byggnaderna som omger fyren med fotografier. Stort behov av 

reparationer.  

Vi planerar att: Avvakta beslut från Fortifikationsverket om vi kan få tillgång till 

byggnaderna. Ideér finns om att skapa ett fiskemuseum, samlingslokal eller 

caféverksamhet.´ 

 

Kultur 

Kulturgruppen har träffas för idéutbyte. Mötet föreslog visningar och musikföreställningar 

som exempel. 

Vi planerar att: Undersöka möjligheterna att få till stånd musikföreställningar i fyren eller 
dess omgivning. Förslag finns att skapa en musikslinga med fyrmusik att användas vid 
lämpliga tillfällen. 
Vi planerar att - under förutsättning att vi får visningsrätten - genomföra avgiftsbelagda 
visningar av fyren.  
 

Ekonomi 

Förenings resurser bygger främst på att styrelse och medlemmar är ideellt engagerade. 

Våra ekonomiska intäkter kommer främst från medlemsavgifter samt stöd från olika 

fonder och stiftelser. 

Vi har anslutit oss till Sparbankens e-bokföring för att underlätta administrationen.  

Vi har sökt och fått pengar av Stiftelsen Falkenberg Sjömanshem (100.000:-). 

Genom annonsering, vår hemsida, andra föreningar försöker vi få stödjande enskilda 

medlemmar, familjer och företag. 

120410 har vi registrerat 16 enskilda medlemskap, 22 familjemedlemskap och 3 

stödjande företag. 

Vi planerar att: Fortsatt värva medlemmar genom annonsering, hemsida samt söka 

medel från fonder eller stiftelser.  


