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TORUNGENS 

Ny giv for fyrene!

www.torungen-fyr.no

Høytidelig åpning 
av nytt toalett

Nytt vakumtoalett på Store Tor-
ungen ble høytidelig åpnet den 
23. mai.

Med bred pressedekning åpnet og inn-
viet stortingsrepresentant Kjell Ingolf 
Ropstad og varaordfører Terje Eikin fra 
Arendal kommune det nye anlegget 
denne flotte dagen. Styremedlem Harald 
Tallaksen i Torungens Venner fortalte om 
den over 10 år lange prosessen med å få 
loset prosjektet i gjennom mange byrå-
kratiske og tekniske skjær i sjøen. 

Kystverket og Aust-Agder Turistforening 
har i tillegg til Torungens Venner bidratt i 
forbindelse med finansieringen.

Husk å ta deg en tur ut til fyret i sommer. 
Om ikke annet for å prøve toalettet!

Årsmelding 2016 
Styret har bestått av: Leder: Bjarne Hiis, Sty-
remedlemmer: Dag Barkeland, Finn-Arne 
Marcussen, Geir Ludvigsen, Harald Tallaksen, 
Jørund Moseid, Knut Mørland, Per Solli, Tho-
re-Andre Thorsen, Ralf Meier. Varamedlem: 
Allan Bråtlund.

Årsmøte
Også i år kombinerte vi årsmøtet den 23. april 
med årets dugnad. På årsmøtet behandlet vi 
de vanlige årsmøtesakene, årsmelding, regn-
skap og budsjett, som ble enstemmig vedtatt. 
Kontingenten forble uendret.

Årsmøtet takket Harald av. Han har vært med 
helt siden starten og de siste ti årene som le-
der, og han har gjort en helt fantastisk jobb i 
alle disse årene! Heldigvis forsetter Harald i 
styret. Som ny leder ble Bjarne Hiis valgt. De 
øvrige i styret ble gjenvalgt.

Dugnad og vedlikehold
15-16 ivrige medlemmer fra Torungens venner 
og Aust-Agder Turistforeningen stilte på dug-
nad. Følgende arbeider har blitt utført på de to 
fyrene i 2016:

Lille Torungen:
Årets prosjekt har vært reparasjon og utskif-
ting av ødelagte trappetrinn i tårnet. En rekke 

av de originale støpejernstrinnene har blitt 
sveiset på stedet. I tillegg har vi fått produsert 
kopier i støpejern hos Mandal Casting. Takk 
til Kystverket som har dekket store deler av 
regningen. Sluttføringen av arbeidet vil skje i 
løpet av våren/forsommeren 2017.

Store Torungen:
Annekset: Som vanlig ble det skiftet knekte 
eternitplater. Gesimskasse og belistning ble 
malt og gulvet i ett av soverommene slipt.

Fyrvokterboligen: Nytt gulvbelegg ble lagt i 
inngangspartiet. I tillegg er den gamle kok-
sovnen byttet med en nyere, rentbrennende 
peisovn. Ny avtrekksvifte ble samtidig montert 
på pipa.

Assistentboligen: Her har vi fortsatt arbeidet 
med å forsterke vindusrammene med hjørne-
jern i messing. Hengsler er samtidig smurt 
opp.

Tårnet: Knut har med hjelp fått malt alle 
trappe trinnene i tårnet for Kystverket.

Besøk på fyrene
2016 har vært et år med godt besøk på fyrene. 
Aust-Agder Turistforening melder om 1122 
overnattingsgjester på Store Torungen og Lille 
Torungen har vært utleid 15 ganger. Men det 

Det har lenge vært jobbet med å få på plass en avtale om taxibåt til Torungene. Nå i 2017 er endelig avtale og 
båt på plass. Her er Knut Mørland på jomfrutur med sin velutstyrte Yanmarin Cross 75 Bow Rider med plass til 
12 passasjerer.

Velkommen til 
årsmøtet!

Onsdag 14. juni kl. 19:00
på Kløckers Hus.

Se innkalling på neste side



www.torungen-fyr.no - Facebook: Torungens venner

God stemning under lunsjen på dugnaden i 2016.

stopper ikke her. Antall dagsbesøkende er sta-
dig økende og en rekke bedrifter og organisa-
sjoner tar turen ut til fyret. Det er ikke få kopper 
kaffe Knut har servert i løpet av sesongen.

Kystverket har også gjort store forbedringer på 
bryggen og havnen på Store Torungen, hvor 
det nå også har blitt satt opp en lav brygge 
slik at de som padler lettere kan komme i land.

Foreningsdrift
Foreningen har i perioden jobbet med følgen-
de saker:

Nytt toalett på Store Torungen: Fasilitetene 
på Store Torungen har på grunn av økende 
besøkstall ikke vært tilfredsstillende. Masse 
arbeid er lagt ned. Før sesongen starter i år, 
2017, vil et nytt lukket system med vakumtoa-
lett være på plass. Her har Ralf og Harald gjort 
en fenomenal jobb. Kostnadene dekkes gjen-
nom et spleiselag mellom Kystverket, Aust-
Agder Turistforening og Torungens Venner.

Nye trappetrinn for Lille Torungen i støpejern 
etter mal av de originale fra 1844, er produ-
sert.

Transport: Muligheter for båtskyss er helt av-
gjørende for besøk. Knut Mørland har etablert 
en avtale med Aust-Agder Turistforening om 
transport ut til fyrene. Planen er at dette skal 
være på plass til sommeren 2017.

Kontakt med det offentlige: Vi har etablert en 
kontakt med det offentlige: kommune/fylke/
fylkesmann, i den hensikt å få disse med som 
tydeligere medspillere i forhold til foreningens 
visjon.

Dette arbeidet er blitt ytterligere aktualisert et-
ter at Raet Nasjonalpark er blitt etablert. For-
eningen, sammen med Aust-Agder Turistfore-
ning deltar nå i arbeidet med utarbeidelsen av 
plandokumenter for drift av den nye nasjonal-
parken .

Strategisamling: 10-11. september gjennom-
førte styret en strategisamling hvor vi disku-
terte og avklarte hva som skal være saker el-
ler oppgaver vi skal jobbe med. I tilegg ble det 
utarbeidet følgende visjon for foreningen:  ”De 
tvende fyr skal være like synlig for arendalitten 
i dag, som de var for sjøfarende den gangen 
de ble bygget.”

Møter: Det er avhold fire styremøter og to mø-
ter med Kystverket og samarbeidsmøte med 
Aust-Agder Turistforening i perioden. 

Økonomi
Regnskapet for både Lille og Store Torungen 
er ført av Arendal Regnskap AS v/Vera Es-
pedal. Regnskapet er revidert av Pricewater-
house Coopers AS ved statsautorisert revisor 
Lars Ole Lindal. Regnskapet viser at vi for året 
2016 hadde driftsinntekter på til sammen kr 
102.850,- ( 2015: kr 91.700,-). Disse fordeler 
seg på offentlig tilskudd kr 40.000,- fra Arendal 
kommune, leieinntekter kr 30.000,- fra Turist-
foreningen, billettinntekter kr 2.600,- og med-
lemskontingenter på kr 30.250-. 

Driftskostnadene var på til sammen kr 78.859,-
( 2015: kr 36.433,-). Disse omfatter regnskap/
revisjonshonorar, kostnader til vedlikehold og 
utgifter til porto og reisekostnader (deltakelse 
på seminar/årsmøte for Norsk Fyrhistorisk 
forening) med mer. Driftsregnskapet for 2016 
er gjort opp med et overskudd på kr 24.180,- 
Stiftelsen har god økonomi og regnskapet er 
avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Sum 
egenkapital og gjeld var ved utgangen av året 
kr 455.462,- , en økning på kr 110.759,- siden 
året før. 

Budsjett 2017
På Store Torungen vil vi utføre enklere vedli-
keholdsarbeider i form av diverse maling og 
utskifting av knekte veggplater. Som nevnt er 
vi også i gang utskifting av toalettet i annekset. 
Dette prosjektet er fullfinansiert gjennom støt-

Årsmøte 
Vi har inviterer alle medlemmer til årsmøtet i Torungens Venner 

Onsdag 14. juni kl. 19:00 på Kløckers Hus

Saker til behandling: Godkjenning av innkallingen - valg av ordstyrer - årsmelding
årsregnskap - forslag til budsjett - fastsettelse av kontingent - valg - eventuelt

te fra Kystverket og en lik andel fra henholds-
vis Aust-Agder Turistforening og  Torungens 
Venner. Vår andel er budsjettert til kr 95.000,- 
Vi vil også installere nytt gråvannsfilter og ny 
infiltrasjonsgrøft. 

For Lille Torungen vil vi sluttføre reparasjon 
av ødelagte innvendige trappetrinn. Sam-
lede kostnader for dette er stipulert til ca. kr 
30.000,-, men vil kunne øke da skadene på 
trappen kan være mer omfattende enn først 
antatt.  

I henhold til driftsavtalen med AAT vil vi for Lille 
Torungen motta en årlig leie på kr 30.000,- til 
ytre vedlikehold. Vi har fatt tilsagn om tilskudd 
fra Arendal kommune til vedlikehold på Lille 
Torungen på kr 30.000,-. For Store Torungen 
vil AAT sette av kr 25.000,- i året til vedlike-
hold. Medlemskontingent for 2017 anslås til 
30.000,-. 

Likestilling, arbeidsmiljø og ytre-
miljø
Stiftelsen har ingen ansatte og således ikke 
noe arbeidsmiljø. Styret består så langt kun av 
menn.  Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø 
i vesentlig grad.  

Årsberetning og regnskap vil bli behandlet på 
årsmøtet den 14.06.2016.


