
                                                      

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Föreningen Hållö Fyr  
Hållö Fyr – Föreningen för dess bevarande och framtida tillgänglighet 
Verksamhetsåret 1 januari  – 31 december 2018Styrelsen 
 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande  Bengt Wall 
Kassör  Kjell Johansson 
Sekreterare  Ingela Latter-Karlsson 
Ledamot  Anne Johansson 
Ledamot  Dan Andersson 
Ledamot  Göran Svensson 
Ledamot  Jan-Åke Rödström 
   
Ersättare :  Dick Samuelsson 
  Katarina Rech 
  Urban Stranne 
 
Hedersledamöter: Bertil Abrahamsson 
  Dag Lundman 
 
 
Styrelsen hade 5 sammanträden under året. 
 
Övriga förtroendeposter 
Valberedningen bestod av: Britt Wall 
  Ove Aronsson   
 
Revisorer:  Lars Bottnare 
  Ove Aronsson 
 
Webansvarig:   Madeleine Nilsson 
    
 
 
Tillbakablick på året som gick. 
 
Jag brukar alltid att börja med att kommentera vädret, men som vi alla vet så var det ju en 
riktig kanonsommar. 
 
Som vanligt på försäsongen hade vi en hel del guidade turer inbokade, det var mest föreningar 
och företag samt någon skolklass. Några vigslar har vi också haft i fyren. 
 



                                                      

Vi hade lite öppet under midsommarhelgen. Den mesta tid under denna helg gick nog åt att 
spela in filmen om “Gripen”. Den 1 juli öppnade vi upp för allmänheten och vi hade sedan 
öppet ända fram till 26 augusti. Våra anställda sommarguider jobbade mellan 2 juli och 10 
augusti, övrig tid jobbade vår medlemmar ideellt. Kulturhuset som nu är omdöpt till Fyrhuset 
bemannades hela sommaren med ideella krafter. 
 
Sommarens utställning handlade om Evert Taube, invigningen var samma dag som 
invigningen av Taube-utställningen på Smögenbryggan. Efter invigningen fick den som ville 
åka med Soten ut till Hållö och delta i invigningen där. Under Västerhavsveckan hade vi också 
en utställning om havet i Fyrhuset. Utställningen om Evert Taube kommer även kunna ses 
även i år. 
 
Föreningen anordnade 2 musikkvällar i Hållö Kapell med Peter Bohlin och Ebbot Lundberg. 
Båda föreställningarna utsålda. Vi har också deltagit i Oktobermässan i Kungshamn. 
Fyrdagarna 2018 inföll 18-19 augusti, då vi som vanligt guidade och bjöd besökarna på kaffe 
och bulle. 
 
Föreningen har i dagsläget lite över 950 medlemmar. 
 
Ungefär 5000 personer besökte 2018 fyren och fyrhuset. 
 
Ett stort tack till alla som stöder Föreningen Hållö Fyr, medlemmar, sponsorer, kommun och 
allmänheten. 
 
Nu är det ny säsong med nya utmaningar, vill du vara med och göra en ideell insats så slå mig 
en signal på 0738-016400 eller lämna ett meddelande till info@hallofyr.se. 
 
I år öppnar fyr och fyrhus 1 juli. Bokade guidningar kan göras under hela året. 
 
 
…………………………………………. 
                   Bengt Wall 
                    ordförande 
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