
 
  

 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte för Visingsörådet  

Tisdagen den 3 april 2012, Biblioteket Visingsö 

 

Närvarande: Bengt Ottosson 

 Oskar Wetter 

 Mattias Wetter 

 Bodil Ödéen 

 Gunilla Everland Rylner 

 Georg Wergeman 

 Lars-Göran Järvung 

 Inger Svensson 

 Sara Gunnar 

  

1. Orförande Bengt Ottosson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Den 

föreslagna dagordningen godkändes.  Till sekreterare valdes  Sara Gunnar.  

2. Då det är många nya medlemmar i styrelsen börjar mötet med att var och 

presenterar sig. 

3. Fördelningen av styrelsens ordinarie arbetsuppgifter, valdes 

Kassör   Inger  Svensson 

Sekreterare  Sara Gunnar 

Ungdomsrepresentant Inget namn klart, syrelsen funderar över lämplig   

person. 

Representant till Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsen enades om att 

ordförande tillsammans med lämplig person från styrelsen, utifrån ämne,  

respresenterar Visingsö på Skärgårdarnas Riksförbunds möten. 

4.  Genomgång av pågående ärenden 

När det gäller färjetrafiken har Visingsörådet varit med och tyckt till när det 

gäller ombyggnaden i hamnen. 

 

 



 
 

 

När det gäller reningsverket börjar det hända saker. Tidigare läckage är lagade. 

Vallen mot sjön är stärkt. Kommunen projekterar om en ombyggnad av 

reningsverket vilket kan innebära biologiska reningsdammar.  

 Mycket arbete har lagts på att protestera mot Försvarsmaktens utökade 

skjutningar i norra Vättern. 

 Visingsörådet ska ha ett informationsmöte om vad som händer med 

reningsverket samt försvarets utökade skjutningar.  Jan  Andersson kommer 

och informerar. Datum för mötet ej satt men kommer troligtvis att bli i maj. 

Information till allmänheten i ”Det händer på Visingsö” och information på de 

informationstavlor som finns på ön. 

 Diskusioner om vart sortering av papper och glas ska ligga olika förslag kom 

fram. Bland annat Coop Nära, vid Bygdegården och i dungen mellan Öbergs 

café och Coop Nära. Bengt träffar kommunens representant för att se vad 

kommunen tycker är lämpligt.  

 Styrelsen enas om att de frågor som kommer upp mellan styrlsemötena mailas 

runt till styrelsens medlemmar. 

5. Vad ska Visingsörådet syssla med kommand år? 

 Strandnära cykelväg runt ön, är det möjligt? Georg menar att med Ven som 

förebild kan Visingsö locka fler turister till ön.  För att cykelvägen ska bli 

verklighet behöver visingsöborna få ett färdigt förslag att ta ställning till. Driver 

Georg denna fråga? 

 Färjan och bokningen är ständigt aktuellt. Fortsatt jobb med att få till ett enklare, 

säkrare och mer lättillgängligt bokningssystem. Oskar Wetter har gjort en 

prototyp på hur en webbplats för bokning online kan se ut, farjetrafiken.se  

 Önskemål om en uttagsautomat på ön. Dyrt att få hit men frågan är aktuell. 

 Vad händer med Distriktssköterksmottagningen när kommunen tar över den 

landstingsdrivna hemsjukvården? Landstinget har sagt upp 

distriktssköterskemottagningens lokalerna på Annero.  

KomHem  jobbar på avtal mellan landstinget och dess kommuner. Färdigt 

förslag för politikerna att ta ställning till ska vara klart i slutet av april. Inget vi 

kan påverka i dagsläget utan vi får vänta till beslut är taget om hur fördelningen 

ska vara mellan kommunen och landstinget.  



 
  

 

Vad händer med biblioteket när Eva Plym slutar? Byggnaden ägs av 

Braheskolan frågan är hur utlåningsverksamheten ska skötas i framtiden. 

 Lars-Göran vill ha en tydlighet mellan Visingsörådet och Näringslivsföreningen. 

Vem ska driva vilka frågor? Viktigt med samarbete så att vi inte jobbar med 

samma frågor. Det är också viktigt att vi är ense om att vi kan spela olika roller i 

vissa frågor. Styrelsen enades om att Visingsörådet inte driver frågor utan 

stöttar. 

6. Övriga frågor 

Måns Lindell från Vättervårdsförbundet har ställt frågan till Visingsörådet om vi 

vill ta emot ett bidrag på 5000 kr. Visingsörådet tar tacksamt emot detta bidrag 

som bland annat kommer att användas till vårens informationsmöte, se under 

punkt  4. 

Lars-Göran informerar om Visingsös nya webbplats visingso.net. Alla länkar 

fungerar inte ännu men ett stort estetiskt lyft.  

7.  Mötesplanering, nytt styrelsemöte eventuellt i vecka 26. Bengt skickar kallelse 

om det blir aktuellt. 

Informationsmöte för allmänheten angående Försvarets utökade skjutningar 

och vad som händer med reningsverket, Bengt meddelar datum. 

8. Orförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid pennan 

Sara Gunnar 

 


