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Det är dags att summera verksamhetsåret 2021, som blev ännu ett år präglat av
pandemirestriktioner.

Efter stor vånda och med sorg i hjärtat beslutade styrelsen att säga upp
hyreskontraktet med Tre Kannor AB i Bollebygd från och med 1 januari 2021, eftersom
vi inte visste när det skulle bli  möjligt att starta upp verksamheten igen. Detta beslut
betydde inte att vi skulle lägga ner föreningen, utan ambitionen var att försöka hitta
nya vägar, för att kunna genomföra det som är vår förenings syfte, nämligen att driva
en gemensam öppen mötesplats

Under våren letade styrelsen efter nya lokaler,  men det var svårt att hitta något som
passade för vår verksamhet. När det så småningom öppnades en möjlighet att vi
skulle kunna vara kvar i våra gamla lokaler,  och enbart disponera café-delen med
tillhörande tillredningskök, skrev vi ett hyreskontrakt med studieförbundet
Vuxenskolan i Bollebygd, som då tagit över Vägkorsets tidigare lokaler, och alltså blivit
Tre Kannor AB:s nya hyresgäster. Det nya hyreskontraktet kom att gälla från 1
september och  för föreningens del blev detta en mycket bra lösning, som framför allt
innebar en betydligt lägre hyra  och en mer storleksmässigt lämplig  yta att disponera
för verksamheten. Dessutom kunde våra cafégäster hitta tillbaks till “det vanliga
stället”, när vi väl skulle öppna igen. Under denna för föreningen förhållandevis osäkra
period, hölls  medlemmarna underrättade via medlemsutskick.

Inför överlämnandet av lokalerna var det många saker som skulle flyttas. För att slippa
bära allt själva, arrangerade styrelsen flera loppisar under sommaren och i början av
hösten. En hel del såldes också via olika köp-och säljsidor på internet. Sammantaget
gav detta ett bra tillskott till kassan. Allt såldes dock inte, utan det blev även några
turer till Råssa och Erikshjälpen, innan vi kunde lämna över lokalerna.

I september kunde vi, på ett Coronasäkert sätt  öppna upp Café Vägkorset igen. Det
blev ett kärt återseende för alla, både gäster och volontärer. Vi hade stängt några
veckor i oktober när studieförbundet Vuxenskolan flyttade in och sedan höll vi öppet
fram till och med julhelgen.



Eftersom föreningens huvudsakliga och enda verksamhet just nu är, att via caféet
driva en gemensam öppen mötesplats, krävs noggrann planering och rimlig
schemaläggning för volontärernas arbete. Volontärgruppen, som består av ett 15-tal
aktiva i caféet, har under hösten träffats 3 gånger. Vid dessa träffar har gruppen
uttryckt stort behov av fler arbetskamrater, dvs verksamheten skulle gynnas av fler
volontärer!

Vägkorsets Vänner medverkade på det “Adventsmys”,  som Bollebygds kommun och
Bollegården arrangerade i biblioteksparken i december.

Styrelsen har träffats 11 gånger under 2021.

Styrelsen genom
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