Verksamhetsberättelse för Vrankunge Byggnadsförening 2018

Föreningens styrelse 2018
Kerstin Rydén ordförande, Zara Horn sekreterare, Gunnel Holmgren kassör, Jan-Åke
Olastuen och Allan Hellberg ledamöter. Suppleanter: Rosa Karlsson och Börje Silkenäs.
Nio protokollförda styrelsemöten har hållits under året.
Skolan har varit uthyrd vid 15 tillfällen till föreningar och privatpersoner. Från 1 september
har lägenheten ny hyresgäst.
Årsmötet hölls den 23 mars med 14 bybor närvarande. Ritningar på tillbyggnaden med
handikapptoalett visades och Björn Holmgren informerade om utbyggnaden av fiber. Kvällen
avslutades med smörgåstårta som föreningen bjöd på.
Gåvor
Från Jan-Erik Andersson har vi fått en oljemålning. En projektor har skänkts av Fredrik
Rosendahl.
Aktiviteter under året
Den 19 april var det fiberinformation, anordnad av fiberföreningens arbetsgrupp. Ett
femtiotal bybor fick information om utbyggnaden av representanter från Wexnet och Åkerby
Entreprenad.
Vårstädning den 28 april. 6 personer deltog med städning ute och inne. Flaggstången
tvättades av, utemöblerna bars ut och föreningen bjöd på förtäring.
Torpvandring den 17 maj i samarbete med LRF och Hembygdsföreningen. 20 personer kom
trots dåligt väder. Vandringen gick till torp nära skolan och visning av nyrestaurerade Kurran.
Caféhelg den 25-26 maj i samband med Nationalparkens invigning. Kaffeservering med
våfflor och hembakat. Fotoutställning av Arne Johansson, hantverksutställning av Violeth
Eriksson och loppis.
Den 4 juni betongmålning med Violeth Eriksson. 8 deltagare målade fjärilar och tulpaner.
Nationaldagen den 6 juni firades traditionellt med flagghissning och sång. Kaffe med
ostfrallor och kaka serverades. 14 personer deltog i det fina vädret.
Vid Fjordrundan den 26 augusti kom många besökare. Jan-Erik Andersson ställde ut
målningar och Daniel Schön smide. Kaffe och våfflor serverades och grillad korv med
hembakat korvbröd.
Arbetsdag den 6 oktober. Städning och röjning i uthuset och utemöblerna kom in. 6 bybor
deltog i arbetet som avslutades med korv och bröd.
Målning av tomtar den 24 november med Violeth Eriksson. 9 deltagare målade och åt god
kycklingsoppa.
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Arbete och underhåll
Anslagstavlan har fått nytt tak av spån, som Allan Hellberg har lagt. Lägenheten har fått ny
spis och köksfläkt. Toaletten har renoverats och ny dusch tillkommit. Tillbyggnad med
handikapptoalett och förråd, med bidrag från Boverket. Nytt golv i korridor och ingång.
Arbetet är utfört av Arnuddens Bygg. Grunden grävdes av Allan Hellberg med hjälp av Leif
Rydén. I början av december kopplades det in fiber i skolsalen.
Fiber i Vrankunge.
Under 2018 har arbetet med bredband via fiber i Vrankunge i stort sett slutförts. 59
fastigheter har anslutit sig och det är väldigt glädjande. När arbetet är slutfört kan vi
konstatera att Vrankunge är väl med sin tid i detta avseende och ingen behöver tveka om att
flytta hit på grund av bristen på bredband.
Under våren 2018 träffades arbetsgruppen vid två tillfällen. Dessutom ordnade vi ett
välbesökt informationsmöte i Vrankunge skola 19/4. Under hösten organiserade
arbetsgruppen återställningsarbete i de tre trädgårdar som berörts av kabelgrävningen.
VTFEf, Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening, tog hösten 2017 över ansvaret för
genomförandet av fiberarbetet. Detta innebär att den ekonomiska redovisningen kommer
att ske på VTFEf:s årsmöte. Alla fastigheter i Vrankunge, som nu har fått fiberanslutning, är
medlemmar i denna förening. Med den kunskap och erfarenhet som VTFEf har byggt upp
under ett antal år, kan vi konstatera att arbetet i Vrankunge och Hagstad har utförts mycket
väl.

Vrankunge den 4 februari 2019
Styrelsen för Vrankunge Byggnadsförening
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