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S
Vänner
Det är dags att summera verksamhetsåret 2020. Detta märkliga pandemi år med
allt vad det har inneburit
När vi 2019, på några timmars varsel fick flytta vårt årsmöte från Bollegården till
Vägkorsets lokaler anade vi inte hur stor påverkan restriktioner och pandemin skulle
få för vår förening.
Eftersom de flesta av våra volontärer och gäster är 70+ eller tillhör en riskgrupp så
stängde vi Caféet i mitten av mars efter hälsomyndighetens rekommendationer.
Ingen av oss förstod just då hur utdraget det här skulle bli.
Under våren fick vi tänka nytt och försökte att göra några digitala arrangemang.
Christer Falk spelande in två film om Vägkorset. Filmen innehåller lite musik, prat och
klipp ifrån tidigare filmer från Vägkorset men även vårt swishnummer och
bankgironummer finns med så att den som vill kan ge ett ekonomiskt bidrag till
föreningen.
Vi startade också en digitala bokcirkel i samarbete med ABF. Bokcirkel höll på till och
med november och tillsammans i gruppen lästes det 3 böcker som vi hade många fina
samtal om.
Under sommaren och tidig höst hade vi några olika aktiviteter som vi genomförde
utomhus så coronasäkert som möjligt. Vi arrangerade Nostalgitrippens dag då vi fick
tillfälle att se många fina veteranbilar. Vårt traditionella skördefestlotteri kunde vi
även i år genomföra.
Vi arrangerade också tipspromenader för barn och vuxna med start och mål vid
Vägkorset.
Stickcaféet träffades fram till och med att vi stängde i mars och sedan träffades de
under hösten fram till och med att restriktionerna ändras i slutet av oktober.
Det har varit många människor som har bidragit med hembakat som vi har sålt vid
flera tillfällen. Försäljningen har gett ett bra tillskott i kassan.
Att få ihop ekonomin under coronapandemin har varit en utmaning. Under hösten
sökte vi bidrag hos flera olika aktörer så som stiftelsen Sparbanken Sjuhärad,
Boverket och Bollebygds kommun. Av Bollebygds kommun fick vi ett extra

föreningsstöd på 25 000 kr vilket vi är väldigt tacksamma för. Övriga ansökningar har
vi fått avslag på.
Vi har även haft flera uthyrningar för minnestunder inbokade under november och
december men de flesta har tyvärr behövts avbokats med kort varsel på grund av
sjukdom
Sedan i mars har vi på olika sätt kämpat för att få ihop pengar till driften för vår
förening. En stor utgift varje månad är hyran på 12 800 kr och där vi enligt vårt
kontrakt har en uppsägningstid på 9 månader. På olika sätt har vi försökt att
förhandla om både lägre hyra och en kortare uppsägningstid med vår hyresvärd har
inte velat förhandla om något av detta. Efter stor vånda och med sorg i hjärtat
beslutade styrelsen att säga upp hyreskontrakt från och med 1 januari 2021 då inte
visste när vi kan starta upp verksamheten igen. Detta beslut betyder INTE att vi lägger
ner föreningen utan vi kommer att försöka att hitta nya vägar för att kunna
genomföra det som är vår förenings syfte, att driva en gemensam öppen mötesplats
Styrelsen har träffats 9 gånger under 2020.
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