Verksamhetsberättelse för Vrankunge Byggnadsförening 2020
Föreningens styrelse under 2020
Kerstin Rydén ordförande, Allan Hellberg v. ordförande, Zara Horn sekreterare, Gunnel Holmgren
kassör, Simon Peterson ledamot. Suppleanter: Ulf Dahl och Jan-Åke Olastuen.
Utanför styrelsen: Börje Silkenäs webmaster för Hemsidan.
Under året har fem protokollförda styrelsemöten hållits.
Skolan har varit uthyrd 9 gånger under året. På grund av pandemin fick vi flera avbokningar under
våren och sommaren. Lägenheten har samma hyresgäst.
Årsmötet hölls den 6 mars med 16 närvarande bybor. En fråga som kom upp var, hur vi engagerar de
yngre i byn. Gunilla Friman tog på sig att kolla vad andra byar gör. Bilda en facebook grupp i byn kom
också upp. Börje Silkenäs avtackades som styrelseledamot. Mötet avslutades med smörgåstårta.
Aktiviteter under året
Facebook gruppen Vrankunge bygemenskap startades upp i mars månad. Det är en privat grupp,
avsikten är att förmedla aktuella händelser i Vrankunge. Administratör Börje Silkenäs.
Arne Johansson har hjälpt oss redigera och digitalisera Nils-Erik Karlssons gamla diabilder på husen i
byn. Det blev ett fint bildspel med text som nu ligger ute på vår hemsida.
Med tre lokala utställare deltog vi i Kulturrundan den 10 - 11 oktober. Utställare var Jan-Erik
Andersson oljemålningar, Violeth Ericsson keramik och Margareta Sibbesson textil. Kaffe och
äppelkaka /paj med vaniljvisp serverades. Totalt antal besökare var 180 personer. Utställningen var
corona anpassad med handsprit, maxantal och information.
På grund av corona pandemin har vi ställt in flera planerade aktiviteter. Keramikmålning 28 mars,
vårstädning 27 april, Nationaldagsfirande 6 juni, Kura skymning 28 oktober och Bildvisning i
november.
Arbete och underhåll
Tingsryds Måleri och Golv har lagt in nytt linoleumgolv i skolsalen. Borden och stolarna har försetts
med möbeltassar. På uthuset har vi satt upp belysning inne och ute. Nya jordade uttag i skolsalen har
tillkommit. Elarbetena har utförts av Kalvsviks Elektriska.
Höststädning den 17 oktober, 6 personer bar in utemöbler, räfsade, putsade fönster och servade
gräsklipparen.
Hemsidan
I november blev vår hemsida Vrankunge.se utsatt för virus eller hackers. Som väl var hade vår
webmaster sparat innehållet och har nu byggt upp en ny hemsida. Tack Börje!
Planerad verksamhet 2021
Eftersom pandemin håller i sig är det svårt att planera någon verksamhet. Men vårstädning utomhus,
Nationaldagsfirande vid fint väder och höststädning kan genomföras.
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