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Styrelsen fiir Svenska Fyrsällskapet har beslutat tilldela Maxiestads Fyrsiillskap:

Årets VIpp 2016
Priset Lrtdelas årligen till enskild person, myndighet, Iöreling eller ftiretag som gjofi en
betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska
Fyrs2illskapets stadgar § 1.
Styrelseo motivemr sitt beslut enligt följande:

"Mariestads Fyrsällskap bildades 2008. Föreningens ändamål är att väma och sprida
kunskap om Sjöfartsverkets ryrar som utmärker inseglingen till Mariestad,
§rarna
uppfördes 1904 och heter: Röskär (Snappudden nedre), Snuggen, Nolhagen övre och
Nolhagen nedre samt Snappudden öyre.
SamJliga ryIar yar i rätt dåligt skick så år 2011 sjösatte Mariestads Fyrsällskap ett
mycket ambitiöst projekt. Man fick tillstånd av Sjöfartsverket och kÅmunen att
renovera samtliga fyrar samt dessutom den släckta
foren Viknäs udde och ett kummel.
Alla dessa objekt är nu helt renoverade och ägarskapet överliirdes under 2016 från
Sj

öfartsyerket till Mariestads kommun.

En arbetsgrupp på drygt 10 medlemmar har planerat och genomfftrt all upprustning på
ett synnerligen professionellt sätt. Man har även byggt rastplatser, vägar, gärdsgårtlar
och stenmurar. Sjöfa sverket har sponsrat rned fiirg och via behov a;bei;åt.
Kommutren har ställt upp med nödvändiga arbetsmaskiner och material, flera lokala
fiiretag-har sponsrat med specialarbete och material, vissa all?irer har bjudit på
mat och
elever från Göteborgs U versitets trädgårds/landskapsvårdsprogram här
reparerat
stenmurar samt uppftrrt gärdsgårdar. Förenings stora arbetsinsais under hittills fem
år
har svetsat samman Mariestad och framhävt sådens betydelse fitr Vänersjöfarten.
Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Mariestads
srsällskap ,,Årets VIpp 2016,,
visa-sin uppskattning av medlemmarna i föreningens myci<et omfat'tande arbetsinsatser
med att renovera Mariestads fyrar så att de överiever som sjösäkerhetsanordningar.,,
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Svenska Fyrsällskapets utmärkehe ÅRETS VIPP

Utmzirkelsen "Årets VIPP" (Very lmportant Pharcs Persor) utdelas årligen till enskild person,
my:rdighet, fiirening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de
områden som hrurs upptagna i Svenska Fyrs:illskapets stadgar § 1, vilken uttrycker sällskapets
ändamål:

- Främja och utveckla intesset ftir och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fFskepp och andra
sjömäken samt till dessa rclatemde zimnen.
- Verka för bevarandet av svenska

frar, $rplatser, fyrskepp

och andra sjömztken

- I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka f(rr att
händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
- Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska och utlZindska
fyrftireningar, myndigheter, fiiretag, organisationer och enskilda peNoner med intesse för
ovamtående områden.
Förslag till kandidat till p set timnas till någon i Styrelsen ör Svenska Fyrsällskapet.
Styrelsen beslutar vem sorn skall tilldelas priset. Finner styrelsen att ingen liimplig kandidat
finns löreslagen skall pdset inte utdelas. Styrelsen skall lämna en motivation till sitt val av
pristagare och priset skall utdelas vid årsmöte eller annat lzimpligt möte.

fuiset Årets VIPP utgörs av en modell av en VIPP-for som tu byggd av modellbyggare Stefan
Bruln på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. På basen av denna iir monterat en silvelplakett på
vilken det 2ir ingraverat "Årets VIPP xxxx" och på raden under denna text nanmet på den som
har tilldelats VIPP-en.

Årets VIPP utmärkelsen har hittills tilldelats:

2001:
20021
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013
20741
20751
2016:

LeifI,ehmarur
Anders Lindström
Dan Thunman
SkiirgåxdsstiftelseD

i Stoctåolms

lain

Harry Sellmarur
Fyrens Vänner \ordkoster
Pite-Rönnskzf s srugägarföreni n g
Es§öm Hillberg 10-års Jubileums VIPP (guld-plakett)
Magnus Rietz
Pater Nosters Vzinner
Marianne Brus
Lungö fyr
Staviks fyr
Maria och LeifElsby
Bertil Östling
Johnny Söderlund
Föreningen Väderöbod
Söderarm, Anngret Andersson
Madestads Fyrsällskap

