Svenska Fyrsällskapet
Fyrdagarna 20-21 augusti 2022
Information, idéer och instruktioner
Vi är glada att ni återigen vill vara med och hjälpa Svenska Fyrsällskapet arrangera den Internationella Fyrdagen. Fyrdagarna firas i år den 20-21 augusti 2022. De lokala arrangörerna väljer
själva datum som passar dem varför andra datum kan förekomma. I år behöver vi glädjande nog inte
ta hänsyn till några smittskyddsregler. Nedan följer i avsnitt 1 instruktioner för hur visningen bör ske
och i avsnitten 2-4 ges en del idéer som hjälp inför utförandet av de lokala arrangemangen.
Samtliga medverkande fyrar skall finnas på Fyrsällskapets webbsida. Den listan har nu gått ut till
press, turistbyråer och andra som kan hjälpa till att sprida information om fyrdagarna. Vid fel skriv epost till : fyrdagen@fyr.org.
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Visningsinstruktioner, ansvar, etc

Sjöfartsverket (SjöV), som är ägare av en majoritet av de fyrar som visas, har under åren varit
mycket hjälpsamma och gett Fyrsällskapet tillstånd att hålla fyrar öppna.
Fyrsällskapets visare får ej på eget bevåg låta någon annan (ex.vis radioamatörer) använda
fyren eller koppla in någon utrustning i den. Endast Svenska Fyrsällskapet, våra visare samt de
som har eget avtal med SjöV har visningsrätt för fyrar ägda av SjöV och vi får endast bedriva
visning och guidning i fyren! Ni har rätt och skyldighet att avbryta och avvisa de som stör
visningen eller bedriver annan verksamhet på fyrplatsen och i fyren.
Det är lämpligt att ni upplyser besökarna om att allmänheten inte har någon självklar tillträdesrätt
till fyrarna då fyrarnas främsta uppgift är att tjäna som sjösäkerhetsanläggningar och skall betraktas
som driftsrum. Utan SjöVs hjälp kan vi inte genomföra Fyrdagen/helgen. Det är viktigt att ni
respekterar och följer nedanstående instruktioner på den plats där ni har ansvar:
a. Låna nyckeln av fyrägaren eller hans lokala representant om ni inte redan har tillgång till en
nyckel.
b. När ni visar fyren (minst 2 guider som skall kunna kommunicera med varandra) skall ni
informera besökande att de går in i fyren på egen risk och att de skall hålla särskild uppsikt
över sina barn.
c. Skriv nedanstående text tydligt på ett anslag och sätt upp det på en väl synlig plats vid
ingången till fyren och upplys även besökarna muntligt att:
Fyrplatsen och dess byggnader besöks helt på egen risk.
Fyrägaren, Fyrsällskapet och fyrvisaren kan ej ställas till ansvar för ev. olyckor/personskador.
Ni skall dessutom göra några A4 sidor där alla som går upp i fyren måste skriva sitt namn. Överst
på var sida skall ni skriva följande:
Besökare till ”Namnet på fyren” den 20-21 augusti 2022
Undertecknade och eventuellt medföljande omyndiga barn kommer inte att göra Fyrägaren,
Svenska Fyrsällskapet och/eller de som visar fyren ansvariga för skador som vi kan komma att
drabbas av vid vårt besök i/på fyren och kommer till följd därav heller inte att i anledning av en
eventuell skada rikta några ekonomiska anspråk mot Fyrägaren, Svenska Fyrsällskapet och/
eller de som visar fyren.
Under denna text skall sedan alla besökare successivt skriva sina namn. Du bör få plats med en
hel del namn per A4 sida.
Svenska Fyrsällskapet
Box 1200
131 27 Nacka Strand

Tel. 08 - 710 33 33

Bankgiro 5441 - 3174

https://fyr.org/
e-post ang. fyrdagen:
fyrdagen@fyr.org

d. Spärra gärna av ca 5 m runt fyren så att ingen kan få något i huvudet om något släpps ner
uppifrån
e. Kontrollera så att ni vet var i fyren brandsläckaren (pulver) förvaras.
f. Låt besökare gå upp i fyren i mindre grupper 5-10 personer med en av er som guide.
g. En guide stannar utanför fyren, släpp ej in en ny grupp innan tidigare grupp har lämnat fyren.
h. Undvik fritt springande i fyren och ha särskild uppsikt över besökande barn.
i. Se till att god allmän ordning råder och att fyrvisning kan bedrivas utan risk
j. Ingen utrustning får kopplas in i fyren, utan tillstånd.
k. Avbryt visningen om risk för skada på person eller material föreligger
l. Ingen annan verksamhet än fvrvisning, guidning och ev. föredrag får äga rum i fyren
m. Städa efter er och lås fyren när visningen för dagen är slut
n. Lämna tillbaka fyrnyckeln där ni har lånat den när Fyrdagen/helgen är slut.
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Annonsering och press

Vi kommer under sommaren och i början av augusti att sända ut en pressrelease om Fyrdagen till c:a
150 tidningar, radiostationer, TV och turistbyråer.
Vi rekommenderar även att ni själva kontaktar den lokala pressen så att de dels gör ett reportage i
förväg om Fyrdagen och dels besöker fyren under Fyrdagen.
Gör gärna en affisch med er fyr och anslå den lokalt på olika platser. På affischen kan ni skriva:
• Internationella Fyrdagen 20-21 augusti 2022 kl xx.xx till kl xx.xx.
• Namn på Fyrplatsen och väginstruktioner hur man kommer dit.
• Information om programmet såsom: visningar, tävlingar, information om fyren, etc
• Kontaktperson och telefonnummer.
Om ni inte gör en egen affisch kan ni ladda ner olika affischalternativ på vår hemsida fyr.org under
”Fyrar” sedan Fyraffisch. Det finns en för hela Sverige samt nio för olika delar av Sverige som kan
skrivas ut. Överst fyller ni själva i datum, tid och exempelvis Internationella Fyrdagen 2021 (se under
”c” ovan). Det går ännu inte att fylla i detta på datorn utan det måste göras med en penna på papper.
Om ni önskar sänder vi er gärna Fyrsällskapets infofolder som ni kan dela ut till besökare.
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Lokala kontakter

Om en radioamatörförening som har tillstånd från SjöV att använda fyren kontaktar er kan ni kanske
göra någon gemensam aktivitet runt fyren under helgen. Ni är dock huvudansvarig och bestämmer. Ni
kan även arrangera något runt fyren tillsammans med ett museum, båtklubb, hembygdsförening. Om
det behövs båttransporter ut till fyren bör ni be den firma som utför transporterna att annonsera om
detta i lokalpressen, på sin egen bekostnad, då de utan tvekan får många passagerare. Kontrollera
också att båttransportören har försäkringar som täcker båttransporten och att skepparen har tillstånd
att köra passagerare. Fyrsällskapet och Fyrägaren tar ej på sig något ansvar för eventuella transporter
till lands eller till sjöss i samband med fyrbesöken.
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Lokala fyrplatsarrangemang

Ni som varit med tidigare vet att ni, om ni hinner och orkar, kan ordna olika lokala aktiviteter för
besökarna såsom:
a. Guidning och föredrag (fyrens historia teknik o byggnation, livet på fyrplatsen förr och nu,
m.m.).
b. Kaffeservering och försäljning.
c. Naturstig/tipspromenad
d. Fotoutställning om fyrplatsen och de som arbetade där.
e. Konserter, teater och liknande.
f. Lokal fototävling, fyrteckningstävling, frågesport eller andra tävlingar
g. Ni kan också skriva ut en förteckning på de som har jobbat på er fyrplats och sätta upp
dessa papper på fyrplatsen. Gå in på fyr.org/fyrpersonal/ och sedan på namnet på ”er” fyr,

klicka sedan på ”skriv ut”. Alla fyrplatser är ännu inte kompletta men utskriften skapar stort
intresse.
h. På vår hemsida finns även en informativ fyrplansch som ni kan skriva ut och sätta upp.
Om ni råkar känna någon lokal f.d. Fyrmästare/vaktare eller Lots, försök att övertala dessa att
ställa upp och berätta historier om sitt liv.
Det är inte bara fyrar som ägs av SjöV som öppnas under Fyrdagen/helgen. Vad som står i denna
instruktion bör även så långt som möjligt tillämpas för alla fyrar oberoende av vem som är ägaren.
Vi tackar er alla för att ni engagerar er i Svenska Fyrsällskapets firande av den Internationella
Fyrdagen/helgen och önska er lycka till. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.
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Efter fyrdagarna

Vi vill så fort som möjligt göra en sammanställning av besökssiffrorna för årets Fyrdag/helg. Därför
ber vi er att snarast maila till undertecknad hur många besökare det var på ”er” fyrplats under helgen.
Det är viktigt att vi får in statistiken för att ge er återkoppling och som argument vid förhandlingar med
myndigheter och företag om att fyrdagen är intressant för många människor.
Vi vill alltså veta det ungefärliga antalet besökare på fyrplatsen och inte bara hur många som gick
in i er fyr då alla besökare inte vill gå upp i fyrar.
Så fort som vi har gjort vår sammanställning återkommer vi med en slutrapport.

Bästa Hälsningar
Svenska Fyrsällskapet, https://fyr.org/
Tommy Öberg, tel 070 54 84 302, e-post: fyrdagen@fyr.org
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