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Vi behöver förbättra vår kommunikation..
Vi har vår hemsida, Bränningen, årsmötet, höstmötet och en del andra arrangemang, men oftast
är det en ”envägig” kommunikation.

Vi vill ha till en ”tvåvägig” kommunikation. Diskussioner , debattinlägg, frågor och svar. Vi vill därför komplettera våra kommunikationsvägar genom att ni skickar ett mail till oss, så att vi kan
göra en sändlista.
Det innebär att så fort det är något på gång, skickar vi ut ett litet
enkelt nyhetsbrev, som vi också hoppas på att få kommentarer
omkring, för eller emot, eller svar som jag kommer gärna och
hjälper till.

Skicka ett mail till följande adress:
lennart.andersson@soderhamn.com och märk mailet med
Sändlista Skärgårdsföreningen.
Vi hoppas på många sådana mail som gör att informationen från
Styrelsen blir betydligt snabbare än de kommunikationsmedel vi
kan använda idag.
Efter förra numret har vi fått några som anmält intresse, men vi
behöver betydligt fler adresser, så passa på att skicka din anmälan
redan nu.
Lennart A
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Risk för skador på bryggor ?
I vinter har det varit lågvatten under långa perioder, samt sträng kyla,
dygnet kring 28/1 varierade vattenståndet ca 70 cm på kort tid, se diagrammen ovan från Forsmark respektive Spikarna, vi ligger ungefär mitt
emellan och ett medelvärde av ovanstående brukar stämma ganska bra
för Söderhamn. Diagrammen är från SMHI:s hemsida.
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Adventkaffe 29 Novenber 2009

Göran Forslund o Stig Berglund passade på vila benen under en lugn stund.
Vår ordförande Lennart Andersson hade fullt
upp med guidning under Adventskaffet.

En glimt (nedan) från fikabordet.
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På MRCC:s hemsida kan man följa alla sjöräddningsfall runt våra kuster.
Under vintern brukar det vara väldigt få fall men då vi nu har is på de flesta
platser efter kusten synes isolyckorna förekomma rikligt. Länk till MRCC:s
information finner man på på www.livbojen-soderhamn.se genom att klicka
på respektive ärende kan man följa räddningsprocessen i detalj. På Livbojens hemsida finns även snabblänk till vattenståndstabeller som visas på
föregående sida.

Läs om Sjöräddningen på
www.ssrs.se/soderhamn
eller
www.livbojen-soderhamn.se
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Storjungfruns fyr
Hur kommer det att gå med bevarandet av fyren på Storjungfrun?
Vem kan ta över ansvaret?
Läs Esbjörn Hillbergs artikel på nästa uppslag.

Mer fyrinfo
Agö firar 350 år för kapellet och 150 år för fyren i juli i år
Agö Hamnförening planerar ett rekorderligt firande av Agö kapells 350-årsjubileum den 10 -11.juli 2010, eventuellt samordnat med fyrens 150-årsfirande.
Hoppas ha mer info i nästa Bränning.

Läs Kulturfastighetsutredningen, Del 2, Berättelser på www.sfv.se sök på
Kulturfastighetsutredningen, Del 2, Berättelser , på sid 86, 88 och 92 finns
info som berör Storjungfruns fyr.
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Samarbete mellan
Sjöfartsverket och Fyrsällskapet
Så har vi till vår stora glädje fått i gång ett samarbete med SjöV. Vi hoppas resultatet blir att många
av våra större f.d. bemannade fyrar/fyrplatser kommer att räddas och bevaras även när SjöV inte
längre behöver dem. Vi har, som vi skrivit om i Blänket tidigare, allt sedan hösten 2008 haft flera
möten med Näringsdepartement och SjöV. Nu efter drygt ett år har vi kommit överens om en avsiktsförklaring mellan SjöV och Fyrsällskapet.
Först lite bakgrund så att du förstår alla turer. Det startade faktiskt för 7-8 år sedan. Fyrsällskapet
presenterade då en idé där vi tillsammans med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens Fastighetsverk (SFV) skulle grunda en Svensk Nationell Fyrstiftelse som successivt skulle ta över och
sköta landets fyrar när de inte längre behövdes. Vi hade möten med berörda myndigheter och Kulturdepartementet. Allt såg rätt positivt ut men det gick långsamt framåt.
Så bytte Sverige plötsligt regering och SjöV gick några månader senare ut med information om att
de tänkte släcka och sälja flera fyrar. Det blev enorma protester från mängder av centrala och lokala
båtorganisationer, fiskarorganisationer, hembygdsförbundet, m.fl. Fyrsällskapet skrev under 20072008 flera brev till SjöV där vi nämnde att vi ville samarbeta med dem och hjälpa till att hitta nya
ägare så Sveriges fyrar kunde räddas åt kommande generationer. Tyvärr fick vi dåligt gehör för
våra synpunkter från SjöV så vi skrev brev till både kultur- och näringsdepartement men fick ingen
större respons. Efter mycket nedlagt arbete blev vi nu lyckligtvis kontaktad av en av våra medlemmar, Lars Heikensten, som genom att tala med personer i regeringen och dess närhet, hjälpte oss att
äntligen få igång den process som hade stått stilla sedan en tid. Resultatet blev att vi hösten 2008
hade ett första möte med näringsdepartementet som till vår stora glädje också hade kallat representanter från SFV, RAÄ och SjöV. Vi hade fler möten och under tiden presenterade SFV sin kulturfastighetsutredning där de bl.a. föreslår att 39 fyrar/fyrplatser skall ägas av staten och bevaras som
kulturminnen vilket var mycket positivt.
Efter våra möten med näringsdepartement och SjöV har vi återigen ett bra samarbete med SjöV.
Sjöfartsverket och Fyrsällskapet undertecknade 2009-11-26 en avsiktsförklaring om detta samarbete vari det bl.a. står att:
1.

SjöV och Fyrsällskapet har för avsikt att gemensamt i samarbetet försöka finna nya ägare
till de fyrar som SjöV avser att avveckla sitt ägande av.

2.

Fyrsällskapet har förklarat sig villigt att medverka till att de fyrar som SjöV avyttrar ska
finna nya ägare.

I avsiktsförklaringen står det även att:
a. Fyrsällskapet skall vara SjöV behjälplig att finna nya ägare till fyrarna och medverka i
kontakter med markägare.
b. Båda parterna skall aktivt medverka i övertagarprocessen bidra med personalresurser och
utarbeta standarddokument för köp och finansiering av fyrar.
c. Fyrsällskapet skall utarbeta underlag för en lokal process att snabbt etablera lokala ägare.

d. SjöV skall upprätta teknisk dokumentation samt underhållsschema inkl
budget för underhåll.
e. SjöV skall överlåta elabonnemang samt där så är möjligt medverka till att tillstånd för
fyrning erhålles.
f. SjöV skall ej montera ner lins eller annan belysningsutrustning om ej detta behövs i någon
annan fyr.
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g. SjöV förbinder sig att under avtalsperioden inte avveckla någon av de listade fyrarna. Gäller inte vid haveri.
h. Avsiktsförklaringen gäller tills vidare fram till 2010-08-31 men kan förlängas om parterna
så önskar.
De 72 fyrar som är berörda finns listade i en bilaga till avsiktsförklaringen. SjöV räknar med att 58
av dessa för närvarande ej är aktuella för avveckling men det kan förändras över tiden. Dessa 58
fyrar är:
Gåsören, Bjuröklubb, Rataskär*, Bergudden*, Bredskärssund nedre, Högbonden, Brämön, Gran,
Agö, Storjungfrun, Eggegrund, Björn, Djursten*, Understen*, Svartklubben*, Tjärven, Klövholmen*, Landsort*, Gotska Sandön*, Fårö*, Östergarn, När*, Hoburg*, Stenkyrkehuk, Bokö*, Fjuk,
Vanäs*, Häradskär*, Ölands Norra Udde*, Högby*, Kapelludden*, Segerstad, Ölands Södra
Udde*, Godnatt*, Utklippan*, Tärnö, Hanö, Sandhammaren*, Helsingborg, Kullen*, Hallands
Väderö, Morups Tånge, Tistlarna, Valö, Vinga*, Kråksundsgap, Hållö, Hjortens Udde*, Gunnarsholmen, Stångudden, Djurö, Borhallsudde, Smörhättan, Harnäsudde, Lidköping, Söökojan*, Lakholmen och Strandudden.
Ytterligare 5 fyrar ägda av SjöV beräknas inom kort få nya ägare nämligen: Pite-Rönnskär, Stora
Fjäderägg, Huvudskär, Storkläppen och Väderöbod.
SFV har rekommenderat att staten tar hand om följande 9 fyrar: Malören, Rödkallen, Holmögadd,
Bönan, Örskär, Stora Karlsö, Nidingen, Måseskär och Naven samt 25 (märkta med *) av SjöVs 58
fyrar ovan.
Förutom de 72 fyrar som namnges ovan och ingår i bilagan till avsiktsförklaringen finns det ytterligare 46 f.d. bemannade fyrar/fyrplatser som ägs av någon annan myndighet, kommun, förening
eller privatperson. Avtalet mellan SjöV och oss täcker naturligtvis inte dessa men Fyrsällskapet
räknar med och hoppas att även dessa kommer att överleva. I så fall skulle kanske 72+46= 118 av
Sveriges större f.d. bemannade fyrplatser kunna bevaras.
Nu återstår genomförandet enligt avsiktsförklaringen så att vi uppfyller vår del av överenskommelsen och att vi verkligen försöker rädda delar av Sveriges unika maritima kulturarv. Vi kommer då
troligtvis att behöva lokal hjälp från medlemmar och andra som bor i närheten av en avvecklingshotad fyr och återkommer när vi vet mer om utvecklingen.

Esbjörn Hillberg, 2009-12-28
ordförande Svenska Fyrsällskapet

Ovanstående artikel hämtad ur Svenska Fyrsällskapets medlemstidning BLÄNKET Nr 1 2010

Vill du vara med och kämpa för bevarande av Svenska fyrar, gå
med i Svenska Fyrsällskapet se info på www.fyr.org
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Söderhamns Kust & Skärgårdsföreningens
Årsmöte
Onsdagen den 17 mars kl 1900
Norrtullskyrkan
Årsmötesförhandlingar, kaffe och smörgås. Lotterier.
Visning av kyrkan
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Övriga handlingar finns på vår hemsida www.skargardsforeningen.se. Där kan
du skriva ut hela årsberätttelsen.
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Skiter du i hur det går med Skärgårdsmiljön, eller skiter
du i Skärgården. Kanske gör du bådadera. Skit i Skärgården är ett seminarium om hur vi löser olika skitproblem i
Skärgården, om du är fritidshusägare, fast boende eller
båtägare.
En historisk återblick och vilka lösningar som finns idag
inleder seminariet.
Olika producenter och entreprenörer presenterar sina
lösningar.
Seminariet ingår i framtidsveckans program.

Torsdagen den 29 april kl 1900.
Plats meddelas senare
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B

Adressetikett

Porto

Avsändare
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
c/o Barbro Olsson
Gästrikevägen 9
826 39 SÖDERHAMN

Kust&Skärgårdsföreningens målsättning är att värna om kustens miljö och
dess kulturarv. Detta gör vi bland annat genom att träffas måndagkvällar eller
ibland på dagtid, i vår klubblokal Gäddan. Titta på vår hemsida under Aktuellt.
Där finns våra träffar inlagda. Vi jobbar ibland praktiskt, ibland diskuterar vi
händelser och historier. Skriver och katalogiserar, samt inte minst viktigt, tar en
kopp kaffe och macka. Vi välkomnar alla som är intresserad av Skärgården och
dess miljö.

Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter." - Kinesiskt ordspråk

Bg 5705-0700
Medlemsavgiften är 150:Sidan 16

