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STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under 2018 haft 10 
protokollförda möten samt träffats ett 
antal gånger för arbetsmöten och 
utskick av medlemsinformation. 
Dessutom har styrelsen i olika 
konstellationer utfört ett stort antal 
uppdrag på Vinga som löpande tillsyn 
av husen städning mm. 

Vi tackar för förtroendet under 2018.

GÖTEBORGS SISTA UTPOST MOT VÄSTFAKTA 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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Ända in till Göteborg ser man Vingas blänk i natten, som förmedlar en 
känsla av trygghet och spänning. På något sätt en symbol för 
Göteborg.

Vi tackar än en gång våra duktiga Vingavärdar, guider och skeppare 
som har bidragit till att göra Vinga välkomnande och trevlig för våra 
gäster.  Våra gäster får uppleva en spännande natur, sevärdheter och 
en fantastisk utsikt mot väster.  Statistiskt sett har vi dessutom lite 
bättre väder på Vinga än på fastlandet, vilket vi är tacksamma för.

Det är härligt att se att våra gäster återkommer gång på gång.

Vi hälsar er alla välkomna tillbaka till vår vackra ö under säsongen 
2019. Styrelsen, Winga Vänner
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Även i år hade vi många trevliga och 
intresserade besökare från både när och 
fjärran. De möttes av ett hjärtligt 
mottagande av Vingavärdarna och 
duktiga guider. Ett stort arbete har lagts 
ner bakom kulisserna med att underhålla 
gästhamnen och byggnaderna för att 
bibehålla denna underbara pärla i 
kustbandet. Vi har under året haft c:a 
11.000 besökare på ön. 

Vingavärdar och guider Under 
högsäsongen hade vi full bemanning hela 
veckorna medan det under våren och 
hösten endast var personal på helgerna. 
Den årliga funktionärsträffen 
genomfördes också som vanligt som tack 
för funktionärer/guider som tagit ansvar 
för att möta gästerna på plats. 

Guidningar Vi har haft ca: 30 stora grupper 
utanför den bemannade säsongen som 
våra guider tagit hand om. Det har varit 
c:a 4500 besökare i fyren och båken. Av 
dessa personer har en större andel gått på 
en guidad tur. Vi har också genomfört en 
utbildning för 10 nya guider.

Ny bok om Vinga - "Vinga i våra hjärtan" 
Med stöd av Riksantikvarieämbetet tog vi 
fram en souvenirbok om Vinga som gav 
våra besökare lite mer historia och 
dessutom ett trevligt minne från ön.

Samarbete transportörer Förutom våra 
taxibåtar från Hönö Klåva och Fotö hade 
Strömma under sommarsäsongen turer till 
Vinga som gav oss c:a 3.600 extra 
besökare.

Fåren var tillbaka Våra mysiga Gutefår 
spatserade omkring på ön och gladde 
framförallt besökande barn och andra 
djurvänner. Traditionellt så är de en del av 
Vinga från den tid det bodde folk här.

Medlemsantalet i vår förening är 
fortfarande högt och under 2018 var vi 
c:a 1700 medlemmar.

Medlemsaktiviteter Under städdagen 
gjorde vi vårt Vinga vårfint, grillade korv 
och minglade. Även på Vingadagen bjöd 
föreningen på resan ut och vi hade 
dessutom ett väldigt fint musik-
framträdande i fyren. Till detta kom 
gratis visning av fyr, båk och museum. 

Hamnen och byggnaderna Vi har under 
året byggt ut långbryggan i hamnen och 
gjort grill- och mötesplatsen ”Brända 
Fläsket” lite finare och där bl. a slipat 
alla bord och bänkar. Vi har dessutom 
målat om Hus 20 och satt upp ett räcke 
vid båken. En badstege är monterad i 
anslutning till hamnen.

Kiosken Vi arbetar för att göra kiosken 
och kaffeserveringen ännu mer 
inbjudande. Nya glassorter, nya t-shirts 
och souvenirer.

Muséet Vi fortsatte att utveckla muséet 
och har nu även engelskspråkiga skyltar 
på alla utställningsföremål och foton. 
Arbete har inletts på att framöver 
använda båken som utställningslokal 
för muséet.




