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2020 var ett mycket speciellt år för Winga Vänner beroende på pandemin och allt 
tal om att undvika resor och smittspridning. Dessutom tappade vi i princip 
alla utländska gäster. Säkerheten för våra gäster och medlemmar har vi givetvis 
haft i focus under hela denna period. 
 
Verksamheten gav trots detta ett bra resultat, det beroende på kostnads-
anpassning till den begränsade verksamheten under året pga pandemin. 
 
 
 

Medlemsantal och medlemsregister 
Winga Vänner har haft c:a 1700 medlemmar. 
Det nya medlemsregistret fungerar mycket bra och nu kan vi nå våra medlemmar 
via e-mail och slipper skicka ut brev. Detta sparar både tid och miljö. 
 

Vingavärdar 
Ett särskilt STORT TACK till våra Vingavärdar som ställde upp trots smittrisken. Detta 
var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna öppna verksamheten.  
Föreningen satte säkerheten i första hand. Under högsäsongen hade vi färre 
funktionärer än brukligt. Under höst- och vårsäsongen hade vi enbart viss bemanning 
under helgerna. 
 

Miljön 
Nya vattentoaletter har byggts, vilket var efterlängtat. Det var en del inkörningsproblem, 
men slutresultatet blev mycket bra. Toaletterna kommer dessutom att byggas om till 
snålspolande. 
 
Stigarna på ön har röjts och nya trappor uppsatta för att öka tillgängligheten för våra 
gäster. 
 
Vi har haft återkommande möten med Sjöfartsverket och Västkuststiftelsen kring att 
bevara lokalerna enligt kulturminnesreglerna. 
 

Hamnen och byggnader 
Vi har ”Corona-anpassat” hamnen, Brända Fläsket, grillar och kiosk med tanke på 
säkerheten för våra gäster. Långbryggan är utbyggd med extra sittplatser vilket 
har varit mycket uppskattat.   
Sjöfartsverket har dessutom renoverat bryggan kring soprummet. 
 
Ett omfattande underhåll och renoveringsarbete har gjorts både interiört och exteriört 
på husen av medlemmar i föreningen. Det handlar bl. a om målning, nya toaletter, ny 
VVS,  ny belysning, nya köksmaskiner och hyllor mm. 
 

 



Medlemsaktiviteter 
Dessvärre kunde vi pga. pandemin varken genomföra städdag eller Vingadag. Vi ser 
fram emot att kunna genomföra dessa igen kommande år. 

 
Guidningar 
Pandemin gjorde att vi pga. smittrisk att guidningarna inte kunde genomföras som vi 
brukar, utan vi fick hålla oss utomhus och guida mindre grupper. 
 

Väderstation 
Winga Vänner hjälper SMHI att sköta väderstationen på Vinga. Bredvid stationen har vi 
satt upp informationsskyltar om stationen. 

 
Utställningar 
Dessvärre fick vi hålla både museet och fyren stängda under året. Det var tänkt att 
genomföra en utställning kring sjöfåglar i båken och denna hade redan byggts upp före 
pandemin. Utställningen kommer dock att istället återkomma 2021.  Bidrag från 
Riksantikvarieämbetet har dessutom erhållits till en ny permanent utställning i fyren, 
som är tänkt att öppna 2021. 
 

Kiosk 
Under hela våren var kiosken stängd. Under försommaren försågs den med visir, hålla-
avstånd-tape, handsprit ute och inne samt anvisningar för värdarna. Den hölls dessutom 
öppen under begränsad tid på dagen. Försäljningen blev ändå förvånansvärt bra under 
perioden kiosken var öppen, tack vara engagerade Vingavärdar. 
 

Uthyrning av husen 
Det har trots pandemin varit ett stort intresse bland medlemmarna att hyra 
Biskopsgården och Fyrmästarbostaden.  Husen har varit till stor del uthyrda under året. 
 

Styrelsens arbete 
Föreningen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten som genomfördes 
digitalt via Teams. Dessutom har styrelsen och medlemmar i olika arbetsgrupper utfört 
ett stort antal uppdrag på Vinga, för löpande tillsyn av miljön ute och inne.   
Årsmötet skedde genom poströstning. 
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