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 Nytt medlemsregister och ny medlemssida 

 Nu kan vi lättare hantera medlemsregistret och göra utskick till medlemmarna såsom fakturor och  

 nyhetsinformation. Allt detta sker via webbsidan ”Svenskalag.se/wingavanner.se”   

 

 

Medlemsantal ca 1700 medlemmar. 

 

Besökare 

Vi har haft 35 stora grupper som våra guider har guidat utanför den bemannade säsongen.  

Vi har haft ca 3800 besökare i Fyr/Båk och museum, av dessa personer har en större andel gått 

med på en guidad tur. 

 

 

Hamnen och byggnaderna 

I hamnen har alla kättingar och akterförtöjningar byts ut. Vi har haft ca 1100 gästbåtar i hamnen. 

Det har också monterats avbärarplankor på östra piren. Bättre belysningen i hamn. 

Slipat och lackat signalmasten vid fyrmästarbostaden. 

Ny värmepump och spis i Biskopsgården har installerats. 

 

 

Medlemsaktiviteter 

På städdagen gjorde vi Vinga vårfint, grillade korv i Brända Fläsket och minglade runt. 

Fint sommarväder hade vi också på Vingadagen. Föreningen bjöd medlemmarna på resan och 

alla hade med sin egen picknickkorg. Till detta kom gratis visning av fyr, båk och museum. 

 

 

Båken, utställning 

  Vi har fått bidrag till Båken och för dessa medel har vi tagit fram en utställning med temat ” under       

  ytan” allt man kan finna i vattnet runt Vinga. 

  Bidrag har erhållits av Riksantikvarieämbeten. 

  

 

Uthyrning av husen  

   Det har varit ett stort intresse bland medlemmarna att hyra Biskopsgården och Fyrmästarbostaden.  

   Husen är uthyrda större delen av året. 

 
  

  Styrelsens arbete 

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten samt träffats ett antal gånger för arbetsmöten 

och utskick av medlemsinformation. Dessutom har styrelsen och medlemmar i olika arbetsgrupper 

utfört ett stort antal uppdrag på Vinga som löpande tillsyn av miljön ute och inne. 

 

 



 

 

Vingavärdar, våra guldklimpar 

Under högsäsongen hade vi full bemanning hela veckor medan det under våren och hösten är 

personal på plats under helgerna.  

 

Ett stort tack till funktionärer/guider som tagit ansvar för att möta gästerna på plats. 

 

 

TACK! 
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