Styrelsen har under 2016 haft 10 protokollförda möten samt träffats 3 gånger för packning och utskick av medlemsinformation.
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FAKTA OM VINGA:
Småbåtshamn: Vi har en liten trygg gästhamn som
tar emot ca 25 fritidsbåtar. Här finns tillgång till el,
toalett och grillplats under tak.
Kiosk/café: I hamnen finns vårt kioskcafé med glass,
kaffe, muffins, godis, drycker och souvenirer.
Guidning: Winga vänner genomför guidningar av ön
och visning av fyr, båk och museum under säsong och
på beställning. Guidningarna genomförs i samverkan
med Folkuniversitetet.
Uthyrning hus: Winga vänner hyr ut några av husen
på ön. Mer information finns på hemsidan.
Fisketävling: Årligen genomförs ett Vingamästerskap.
Mer information hittar du på www.wingavanner.se
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VINGA EN HÄRLIG Ö ÅRET OM
Vinga har stor dragningskraft året runt. Från våren då klipporna börjar bli
varma och vi funderar på det första badet, högsäsongen under sommaren
med mycket folk och stoj, hummerfiskarna på hösten och till de tappra
båtägare som ligger vid kaj på nyårsafton.
Våren är nu äntligen på gång och vår ö skall förberedas inför kommande
säsong. Hamnen, kiosken, husen allt behöver lite handpåläggning, för att
det skall fungera så smidigt som möjligt, när besökarna börjar strömma till.
Tack alla ni Vingavärdar, guider och övriga som med er tid och frivilligt
arbete engagerat er under 2016 för att driva föreningen framåt.
Tack också till er medlemmar som stöder föreningen genom ert medlemskap.

Sam Behrmann, tf. ordförande Winga Vänner.

årsberättelse 2016
Medlemsantalet ökade även under
2016 från 1608 till 1700. Av dessa är 1229
enskilda medlemmar, 249 familjemed
lemmar, 215 ständiga medlemmar samt 7
företag eller föreningar.

Det känns fint att Vinga år efter år lockar
så många nya och återkommande gäster
och att intresset håller i sig. Vi i Winga
Vänner arbetar oavbrutet med att underhålla hamnen och våra hus samt ge våra
gäster en så bra service som möjligt. Våra
Vingavärdar, kioskpersonal och guider är
våra viktigaste spelare och vi är tacksamma för all positiv respons vi får för deras
insatser. Här kommer en liten sammanställning av vad som hänt under 2016.

Miljö För att bidra till bättre miljö har vi
anskaffat en kompostbehållare som ställts
utanför källaren till Biskopsgården. Vi har
också ställt ut glasigloos i hamnen för en
miljövänligare hantering av tomflaskor.
Även tomburkar samlas i separata kärl,
som Sjöräddningen hämtar och panten
går till Sjöräddningens kassa. I möte med
Läns
styrelsen, Sjöfartsverket och Västkuststiftelsen fick Winga Vänner uppdraget att undersöka möjligheten att dra en
avloppsledning till Fotö och ansluta till

Öckerö Kommuns avloppsnät. Tyvärr blev
det avslag från Kommunen.
Hemsida Under året har vi introducerat
en helt ny modern och säljande hemsida.
Här lockar vi gäster till Vinga med vackra
bilder samtidigt som de får den information som behövs om hur man kan ta sig till
Vinga, om hamnen, boende, guidningar,
kiosk, aktiviteter mm. Sidan blir dessutom
enklare för föreningen att hantera och kan

lättare uppdateras. Enklast kommer du in
på hemsidan via adressen: www.vinga.nu
(eller wingavanner.se).
Museet För att göra innehållet i vårt
muséum mer tillgängligt och intressant för
våra gäster har vi strukturerat upp innehållet utifrån Vingas historia, livet på ön,
arbetet på ön, signalering och Evert Taube. Varje del har dessutom fått en roll-up
där besökarna själva kan hämta intressant
information.
Underhållsarbete Köket i Fyrmästarbostaden har renoverats, bl.a. finns det nu
diskmaskin. Isoleringen av vattenledningen
till Fyrmästarbostaden är färdig och huset
kan nu även hyras ut under vintertid.
Medlemsaktiviteter Den årligen återkommande funktionärsträffen startade
med en sopplunch med en efterföljande
trevlig rundtur i stan med en av Ringlinjens
gamla spårvagnar.
Vingadagen i september blev återigen en
solig och skön dag med underhållning och
5-kamp. Även en och annan picknickkorg
syntes bland klipporna.
Städdagen genomfördes som brukligt i maj
med mycket gott resultat. Två containrar
fylldes med skräp.

Funktionärer Under högsäsongen hade vi
full bemanning hela veckorna medan det
under våren och hösten endast var bemannat på helgerna. I likhet med tidigare år
disponerade funktionärerna Hus 20 under
vår och höst medan man bodde tillsammans i Biskopsgården under högsäsongen.
Samarbeten Byggruppen har under året
arbetat med att få fram offerter för åtgärder på Biskopsgårdens fasad där det behövs bytas några fönster, åtgärda rostiga
hängrännor, vindskivor, fönsterbleck, byta
delar av träfasaden och måla m.m. Större
arbeten likt detta är kostsamma att få utförda speciellt ute på en ö där transporter,
väderförhållanden m.m. får en stor påverkan. Byggruppen lägger stor omsorg på att
hitta lämplig kandidat för jobbet.
Göteborgs Hamn har valt att säga upp sitt
avtal för Fyrfolkets by vilket gör att vi inte
får möjlighet att hyra ut detta till medlemmarna under 2017.
Sjöfartsverket har för avsikt att arrendera
ut anläggningen i ett paket tillsammans
med ”Torpet”.
Styrelsen undersöker nu möjligheten att
överta arrendet och vilka alternativa verksamheter som husen skulle kunna användas till.

