
Ang begäran om yttrande
Då VAIS inte närvarade vid mötet 24 maj så skickar vi med synpunkter utifrån föreningens perspektiv.
VAIS har ca 400 medlemmar så föreningen kan anses vara ”språkrör” för de som gillar idrott och 
friskvård.

Allmänt:
VAIS har sedan 70 talet en mycket bra kontakt med fritidsförvaltningen och nämnden (som ju idag är 
kultur & fritidsförvaltning samt nämnd), en kontakt och relation som fortfarande är mycket bra.
Detta har byggt/bygger på ett gott diskussionsklimat, ett pragmatiskt förhållningssätt där kommunen 
vet att VAIS sliter med frågorna, söker stöd (både rådgivning samt ekonomiskt).

Exempel på samverkan:

 Elljusspårets tillkomst (70 talet), som dessutom utrustades med 64 nya ledlampor under 2016.

 Klubbstugan 1985

 Folkparken Eklunden 1980

 Samarbete angående Kumlabybadet, lokal marknadsföring samt grönyteskötsel

 Lägerpaket samverkan med WHK, där vi fått stöd på olika sätt, inte minst 
anläggningsutveckling

 Nytt klubbhus, pågående projekt

 Centrumutveckling/landsbygdsutveckling: VAIS var i allra högsta grad drivande när 
dåvarande projektledare Josefine Nellerup startade upp det hela, och det har ju sedan fortsatt 
under Lena Claessons utomordentliga ledarskap. Exempel på konkreta resultat från detta 
arbete är:
Beachvolleybollplan, spontanidrottsyta på Kumlabyskolan, skateramp och sarg, boulebana, 
motorikbana vis skolan och badet, skyltar vid Brahevallen samt elljusspåret, grus på 
elljusspåret, utegym på Brahevallen, grillhuset på Brahevallen.

Några synpunkter/medskick:
Vi har i princip aldrig haft dialog med kommundelsrådet utan i stället haft direktkontakt med 
förvaltning och nämnd som vi ”tillhör”, i de frågor som berör föreningen. En krass fundering är om 
det överhuvudtaget är viktigt att ön är representerade i kommundelsrådet!? Vi jobbar ju via 
Visingsörådet som genom sitt uppdrag blir öns ”kommundelsråd”, en möjlighet både för 
privatpersoner, föreningar och företag att driva frågor och delta i den demokratiska processen.

Visingsö behöver en satsning på marknadsföring av ön som attraktiv boendeort. Här måste öns 
föreningsliv och näringsliv samverka genom att initiera och driva på. Söka samarbete med kommunen.
Frågan skulle förberedas innan man bjuder in kommunstyrelsen samt nämndordförande.
En sådan här långsiktig plan gör vi bäst själva, inte kommundelsrådet, med Visingsörådet som 
”motor”.

Nämnder: fritidspolitiker, frågan är ju hur de ska ha möjlighet att på ett rimligt sätt besöka alla 
kommunens orter? Här bör vi från ön vara på hugget och iså fall bjuda in. Exempelvis på samarbetade 
Visingsörådet och VAIS genom att bjuda in Kultur & fritidsnämndens ordförande Peter Jutterström för
information och dialog, han kom då han fick en kallelse.
En idè kan vara att Visingsörådet ber respektive förening bjuda in, ex GK, Vais och ev 
kulturföreningar bjuder in ”sin ” nämnd” i samspel med Visingsörådet,Näringslivet bjuder in ”sin” 
motsvarighet etc…



Skola och utbildning bjuds med fördel in i samverkan med Braheskolan och Kumlabyskolan.
Detta skapar en arena för dialog i olika frågor. Ett förslag är således en plan kring detta.

Nämnder och kommunalråd samt ansvarig chefstjänsteman bör tillskrivas/tas direktkontakt med när 
det handlar om större frågor ex färja/hamn, kommunal service etc…). Annars är risken att frågan 
försvinner.
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