
 

Medlemsbrev Kvitholmens Venner/informasjon fra styret 2008 
Kvitholmens venner hadde ved årsskiftet 2008/2009 følgende sammensetning på sin 
medlemsmasse:  
 
Enkeltmedlemskap 28    
Familiemedlemskap 55   
Lag og bedrifter   6   
Sum   89 Dette er 6 medlemskap flere mot 2007.  
 
Styre og verv i foreningen har i 2008 bestått av følgende: 
 
Formann  Bjarne Smørholm    
Nestformann  Kjell Arild Grindvik   
Styremedlem  Berit Solås, Leif Bendik Hustad, Ingolf Mork               
 
Vara:    Knut Magne Storvik, Henry Ståle Farstad, Lisbeth Smørholm 
  
Valg komité:  Leder: Svanhild Breivik,  

Knut Arne Grindvik, Margrete Eide     
 
Revisor:  Reidar Johnsen og Jonny Lyngstad   
 
Leder i utvalg:   Historiegruppe: Henry Ståle Farstad   
   Aktivitetsutvalget: Svanhild Brevik   

 
Styret har hatt 3 styremøter i 2008, og jobbet med flere spennende saker. I de fleste av de 
større sakene som vi har jobbet med så har vi hatt god dialog med Kystverket og 
Fylkeskonservator. 
 

Samarbeid: 
Venneforeningen ønsker jobber for å legge til rette for samarbeid med lag og organisasjoner 
som ønsker å benytte Kvitholmen. Vi har hatt en del skoler i nærområdet på fyr-besøk, dette er 
noe vi ønsker å utvikle videre ved å legge forholdene enda bedre til rette. Nordmøre og Romsdal 
friluftsråd har og vil også i 2009 benytte stedet i arbeid med barn og unge.  
 

Tilkomst: 
Dette er en utfordring og spesielt på fjære sjø så er det lite vann under kjølen selv for mindre 
båter. Problemet melder seg spesielt når vi arrangerer tilstelninger der større grupper skal 
kjøres inn og ut. Styret har jobbet med alternativer både for transport og tilkomst i 2008 og 
fikk godkjennelse på å legge ut en brygge på innsiden av Kvitholmen. Denne ble brukt som 
transittbrygge både under Kystens dag og Olsok. Dette var en mye bedre måte å drive transport 
av folk ut til Kvitholmen, og vi må da spesielt få takke Jan Torbjørn Slatlem og Remi Teistklub 
som med sine båter stilte opp. 
 

Utsetting av villsau: 
Vi ønsker også i år å benytte oss av tilbudet fra Ingolf Mork. Dette er positivt for 
kulturlandskapet og vi vil ved første anledning forsøke å sette ut sau som skal tilbringe 
beitesesongen på Kvitholmen.  
 
 

 



 
 
Rekkverk på toppen fyret: 
I 2007 så rehabiliterte vi fyret innvendig med 
fjerning av eksisterende puss for påføring av ny, 
trappa ble restaurert, samt at vi fikk tettet 
toppdekket for å stoppe vanninntregning i fyret. I 
2008 så har vi fått montert rekkverket på toppen 
av fyret samt både grunnet og malt flere strøk. 
Takket være stor innsats så har vi nå realisert et 
stort prosjekt som vi skal ha glede av i mange år. 
Takk til alle som har bidratt for å få dette til, både 
dere som støttet oss økonomisk samt ikke minst oss 
i foreningen som har stilt opp på dugnad.   

 
  

 

 

Krana, dette er et kapittel for seg selv…! 
Flere har vist et utrolig pågangsmot og da spesielt Toralf 
Tommasen som har ivret etter å få dette til. Uten din 
innsats så ville nok dette neppe la seg realisere. Mange 
timer er lagt ned med både å plukke den med, frakte til 
land (er sikkert 500 kg), sandblåse, lage nye deler, 
grunne, frakte ut igjen, montere og male. Tørr ikke tippe 
hvor mange timer det har blitt! Dette er bokstavlig et 
formidabelt ”løft” ! 

Smia: 
Denne ble i hovedsak restaurert i 2007 og malt på  
dugnad i 2008. Vi har nå litt arbeid igjen i forbindelse  
med selve essa og blåsebelgen. Går alt etter planen 
så skal jernet kunne gå fra essa og bort til ambolten om ikke  
alt for lenge. Takk her til Verdiskapningsprogrammet for  
økonomisk støtte samt de som har bidratt med både  
maling og å rydde rundt smia. 
 

 

Nausttaket: 
Taket på tilbygget var i veldig dårlig forfatning og skiferen 
var ikke tilrådelig å bruke opp igjen. Stor innsats er utført  
og det har gått med ca 250 dugnadstimer for å restaurere taket.  
Nå er det så godt som nytt med stein som ble skaffet til veie i  
Molde, kjørt utover på lastebil, fraktet ut, av med den gamle,  
på med under papp, opplekting og så legging av den nye steinen.  
Det er bare en ting å si om dette, uten gode fyrvoktere  
så  hadde vi mistet motivasjonen i første sving. Takk spesielt til  
Knut Magne Storvik, du har brukt mange timer på prosjektet og  
uten ditt pågangsmot så ville vi nok ikke klart å gjennomføre dette. 



 

 

 
 
For å gjøre Kvitholmen tilgjengelig for flest mulig så har vi to arrangementer som både store og 
små setter stor pris på, dette er Kystens dag og Olsok. Begge dagene var veldig godt besøkt, og 
dette viser at interessen for Kvitholmen er stor både lokalt og i nærkommunene. Noe eksakt tall 
har vi ikke men tror nok vi var oppe i 75 stk på Kystens dag og over 200 på Olsok. Dette er veldig 
bra og takk spesielt til aktivitetskomiteen og alle øvrige som var med å hjelpe til. Det er viktig at 
vi stiller opp om dette og at flere kan være med å hjelpe til når venneforeningen arrangerer. 
Arrangementkomiteen har mye spennende på gang både for Kystens-dag (7.juni) og Olsok (26 
juli), så her håper vi på godt besøk.   
 
Takk til alle som har bidratt på ulikt vis. Både dere som har bidratt ved å værer medlem, 
dugnadsinnsats eller økonomisk støtte for å få realisert spennende prosjekter . Det er flere 
ildsjeler som har stått på for Kvitholmen sitt beste. Håper å nå noen flere i det nye året slik at 
pågangsmot og gode ideer kan komme fyrestasjonen tilgode.   
 
Håper alle besøkende skriver seg inn i turboka som henger på naustveggen. En opptelling viser at 
649 stk hadde skrevet seg inn i ”fyrloggen” i 2008! 
 
Se også våre nettsider: http://kvitholmen-fyr.no.  
Vår e-post adr er post@kvitholmen-fyr.no  
 
Styret takker medlemmene og samarbeidspartnere for året som gikk! 
 
Styret 21.mars 2009 
 
Kjell Arild Grindvik Berit Solås  Bjarne Smørholm 
Ingolf Mork  Lei Bendik Hustad 

GI DIN GRASROTANDEL TIL KVITHOLMENS VENNER 
Gjennom å velge Kvitholmens Venner som din mottaker av Grasrotandelen, gir Norsk Tipping 
tilsvarende 5 % av innsatsen din til foreningen når du spiller registrert på Norsk Tipping sine spill! 
Registrer Kvitholmens Venner som mottaker på spillerkortet ditt hos kommisjonær eller på 
Norsktipping.no. Oppgi vårt organisasjonsnummer 988 456 934.  
Har du ditt tlf.nr registrert hos norsk tipping så kan du registrere via SMS? Send sms til 2020 med 
følgende melding: grasrotandelen 988 456 934. Ønsker du å registrere deg via web? Logg deg inn på 
www.norsk-tipping.no med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du 
søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til. 
 

Innvendig i tjenestebolig: 
Vi hadde i fjor sommer befaring sammen med 
Kystverket, fylkeskonservator samt Angvik 
Byggekompani som skal utføre selve restaureringen av 
1. etasje i boligen innvendig. Vi ønsker nå å føre denne 
tilbake i tid eksteriørmessig, og til hjelp så har 
fylkeskonservator nå laget et forslag som vi vil bruke 
som utgangspunkt. Snekkerne er allerede godt i gang 
og på første dugnad så får vi se resultatet av 
oppussingen.  Er det noen som kunne tenke seg å være 
med i en liten ”hus komité” så håper vi å høre fra deg. 
Håper på godt belegg til sommeren! 

 



 
 
 
 

 


