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PÅ DINA VILLKOR!
Välkommen till en hemtjänst på Dina villkor. 

Väljer Du vår hemtjänst får du personalkontinuitet. Vi 
har proffsteam som städar och vi har en person som 
sköter tvättstugan på vårt kontor. Om du vill kan du 
lämna in tvätten och få tillbaka den välstruken och 
fin.
   • Ibland kan du få åka med i våra bilar och 
handla din mat. 

      • Du får alltid tag i någon på kontoret. 
Vi finns till för Dig!

      Välkommen!
Carina Möberg

med medarbetare

Skördevägen 1A
434 40 Kungsbacka 
0300- 54 12 00
www.hemservice-halland.se

Vår brunch står uppdukad
söndagar 12-16

189:- /vuxen, barn betalar 10:-/år upp till 12 år.

0300-39575
Välkomna!

onsalaherrgard.se 
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Påskbuffé, 
långfredag 18 april 
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fyrtornen. Dessa bedömdes 
så allvarliga att de kunde 
leda till oreparerbara skador i 
samband med hårda stormar.

Vi beslutade oss för att 
ordna ett informationsmöte i 
april 2013, där vi beskrev si
tuationen med hjälp av bilder 
och film. Samtliga berörda 
myndigheter och tjänstemän 
bjöds in såsom SFV, Riksan
tikvarieämbetet, kommunpo
litiker och kommunala tjäns
temän. Vi bjöd däremot inte 
in pressen, då vi ansåg att 
medial uppmärksamhet kun
de skada ett för oss önskvärt 
gott samarbete med berörda 
myndigheter. Informations
mötet föll mycket väl ut och 
under sommaren påbörjades 

Elektroline AB – Björkgläntan 1, 439 37 Onsala
Tel 0300-266 81 – Fax 0300-266 90 – info@elektroline.se – www.elektroline.se

Elektroline, arbetar med el- och teleinstallationer, 
larminstallationer, antenninstallationer, system för 
kameraövervakning, elmanövrerade grindar och service. 
Vi gör även marina installationer. Elektroline är godkända 
och certifierade installatörer både för larm och el.

trygghet & säkerhet – både på land och till sjöss!

 dra aV 50% aV arbetskostnaden Med rot-aVdraget!
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renoveringsarbetet av fyr
tornen. Redan under hösten 
2012 hade SFV påbörjat re
novering och ombyggnad av 
flera andra byggnader på ön. 

Fyrtornen putsades om in
vändigt och under hösten på
börjades det mest kostsamma 
och svåra arbetet att montera 
av lykthusen, eller lanterni
nerna som de kallas. Vädret 
och tillgång till yrkeshantver
kare och helikopter gjorde att 
arbetet fick skjutas upp till en 
fin dag i början på december. 
Arbetet riskerade att försvå
ras av stormprognoser, men 
dagen då lyftet skedde var en 
solig vinterdag och bokstav
ligen lugnet före stormen, för 
bara två dygn senare gästade 

stormen Sven västkusten och 
vindbyar på 34 m/s uppmät
tes på Nidingen.

Innan lanterninerna kunde 
lyftas av plockade man ut 
alla glas ur fönstren och det 
byggdes ett väderskydd som 
skulle hindra att det regnade 
in i fyrarna. Det ställdes na
turligtvis stora krav att skyd
den höll för vinterns oväder.

Lanterninerna flögs in med 
helikopter till Bua hamn där 
de lastades på ett special
byggt släp. Därefter trans
porterades de vidare till Gö
teborg och en verkstad där 
renovering väntade.

Efter en lång vinter var det 
slutligen dags att återföra 
lanterninerna till Nidingen. 

En dag i mitten på april, 
när vädret var perfekt, 
var det samma procedur 
men i omvänd ordning. 
Från Bua flögs nu lan
terninerna tillbaka till de 
väntande något rump
huggna fyrtornen som 
skulle återfå sina nyreno
verade kronor.

Själv var jag på plats 
vid bägge lyften och har 
dokumenterat den his
toriska händelsen med 
både bilder och film. Fil
merna från lyften finns 
på föreningens hemsida:    
nidingensvanner.se.

Om vi ska summera 
den här insatsen så vill 
jag ge en stor eloge till 

alla styrelsemedlemmar i 
Nidingens Vänner, utan 
ett gott samarbete hade 
vi inte kunnat genomföra 
vårt arbete. Jag vill även 
utdela en stor eloge till 
SFV, som agerade snabbt 
och gjorde en stor sats
ning för att återställa fyr
tornen. 

Nu är de åter Kungs
backas smycken där ute i 
Kattegatt!

Text och bild : 
Annette Seldén,  

ordförande i  
Nidingens Vänner

Nyputsade hattar på Nidingen
I slutet av 1980talet hota

des Nidingens dubbel
fyrar av rivning. Staten 

ville inte bekosta en renove
ring av de mycket nedgång
na byggnadsverken. För
eningen Rädda Nidingens 
Dubbelfyrar bildades för att 
samla in pengar så fyrarna 
kunde räddas och gjorde en 
storartad insats, man lycka
des på kort tid samla in en 
stor summa pengar.

Arbetet med renovering
en av fyrarna påbörjades i 
början av 1990talet och när 
pengarna inte räckte gick 
staten in och bekostade res
ten. 1993 stod fyrarna fär
digrenoverade och de blev 
byggnadsminnesförklarade 
genom ett regeringsbeslut 
med det högsta skydd som 
finns.

Föreningen upplöstes när 
uppdraget var slutfört och 
istället bildades Förening
en Nidingens Vänner som 
skulle bevaka öns och fy
rarnas intresse. Här skulle 
historien om rädda Niding
ens dubbelfyrar egentligen 
vara slut, men ingen kunde 
ana att det tjugo år senare 
åter skulle bli stor oro för 
fyrarnas framtid. Efter reno
veringen fick Kungsbacka 
kommun uppdraget att skö
ta den antikvariska tillsynen 
och ett vårdprogram upp
rättades i samarbete med 

SFV, Statens Fastighetsverk, 
som på senare år övertagit 
ägandet från dåvarande Do
mänverket. I vårdprogram
met gjorde man en invente
ring av samtliga byggnader 
på ön, beskrev dess funktio
ner och byggnadskonstruk
tion samt gjorde en hand
lingsplan för underhållet, i 
princip för hur varje bräda 
skulle skötas. Efter några 
år avbröts samarbetet med 
SFV av kommunen då man 
ansåg att vårdprogrammet 
inte följdes. Åren gick och 
allt fler besökare, inklusive 
undertecknad som arbetade 
med ett naturvårdsprojekt 
där Nidingen var inklude
rad, reagerade på hur fyr
tornen och övriga byggna
der blev i allt sämre skick.

För ett par år sedan blev 
jag invald i styrelsen för Ni
dingens Vänner. Både med
lemmar, tjänstemän inom 
kommunen samt vänner 
och bekanta satte sitt hopp 
till att jag som naturfotograf 
och med mitt intresse för 
natur och byggnadsvård 
tillsammans med övriga sty
relsen kunde göra något åt 
situationen.

Vi började med att göra en 
okulär besiktning av bygg
naderna under hösten 2012 
med hjälp av en fackman 
som konstaterade ett stort 
antal allvarliga skador på 


