
 

 

Minnesanteckningar från möte med Styrelsen för Visingsörådet 2013-01-16. 

Närvarande: Mattias Wetter, Oskar Wetter, Bodil Ödeen, Inger Svensson, Jan Andersson, 

Lars-Göran Järvung och Bengt Ottosson. 

Ordföranden hälsade alla välkomna och den föreslagna agendan godkändes. 

 

1. Slutplanering av informationsmötet om den planerade gruvan i Norra Kärr den 21 

januari. 

 Jan Andersson hade gjort upp en planeringslista så att inget viktigt blir bortglömt 

och att arbetsuppgifterna kan fördelas.  

 Lokaliteter.  Eventuell videolänk till övervåning. Oskar undersöker med Johan 

Karlsson om vi kan koppla in på hans videokamera.  

 Stolar möblering. Alla som kan, samlas på måndag eftermiddag kl 15.00 för att 

iordningställa lokalen. 

 Namnskyltar till debattpanelen tillverkas av Bengt. 

 Brandskydd. Bengt undersöker med Henrik Strandberg vilka regler som gäller för 

lokalen. 

 Restaurangen. Bengt undersöker med Henrik om restaurangen kommer att vara 

öppen under kvällen för att de som vill, kan äta något enkelt. 

 Teknisk utrustning. Oskar ansvarar för att mikrofoner fungerar och att någon 

laptop finns tillgänglig. 

 Mottagning. Jan och Bengt står vid ingången och tar emot gästerna samt anvisar 

platser. De främre raderna reserveras för anmälda gäster. 

 Förfriskningar. Klart med äpplen från Janne Pettersson samt vatten ordnar Erna. 

 Transport från och till hamnen. Ordnat med Visingsöbussen. De åkande betalar 

50 kr tor. 

 Beachflaggor hämtas av Jan hos Måns på Länsstyrelsen. 

 Filmning av mötet. Johan Karlsson filmar mötet. DVD från mötet kommer att 

finnas till försäljning. 

 Välkomsthälsning, Jan Andersson 



 Överlämnande till kvällens moderator Johan Wangström. Presentation av 

panelen. 

 Janne presenterade sitt förslag till upplägg för själva mötet. 

 

2. Distrikssköterskemottagningen på Visingsö. Bengt berättade om den uppvaktning 

som gjordes på Gränna vårdcentral tillsammans med 3 medlemmar från PRO den 7 

december 2012. Tyvärr ledde inte detta möte till någon större förändring. De 

personer på Visingsö som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentralen kan få 

hjälp av den lokala kommunala hemtjänsten. Det rör sig om ca 5 personer. Vilka som 

får hjälp bedöms av den lokala kommunala hemsjukvården. Övriga hänvisas till 

vårdcentralen. Just nu känns det som vi inte kan göra något mera i frågan. 

3. Kumlabybadet. Uppvaktning har gjorts hos Fritidskontoret i Huskvarna av 

företrädare för VAIS, Visingsöbostäder och Visingsörådet. Förslag finns att försöka 

hitta en lokal lösning, där Visingsöbostäder och VAIS är huvudaktörer.  Visingsörådet 

och VAIS har inbjudit gäster till ett möte på VAIS-stugan för att presentera Kumlaby 

fritidsområde med bad och idrottsanläggning. Mötet blir den 5 februari. Inbjudna är 

ansvarigt kommunalråd samt fritidsdirektören och vice ordföranden i 

fritidsnämnden. Visingsörådets styrelse ombeds att komma till detta möte. 

4. Färjetrafiken. Vi har fortfarande inte fått något svar från kommunen på vår skrivelse 

och förslag till samrådsmöte. Bengt gör en påminnelse och föreslår att mötet kan ske 

i Jönköping. 

5. Planering av Visingsörådets årsstämma 2013.  Beslöts att preliminärt skall stämman 

hållas den 25 mars. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mötet enades om att 

en viktig fråga som bör belysas på mötet är färjtrafiken. Bengt undersöker om någon 

från färjetrafiken kan komma och informera.   Lars Göran framförde också förslag att 

man skulle ha en punkt med ”Visioner om en grön profil för Visingsö”. Detta är en 

viktig punkt som vi skulle kunna använda vid kommande sommarmöte med 

Visingsörådet. 

6. Årsmöte med Skärgårdarnas Riksförbund hålls den 22 till 24 februari på 

Sundsvedens turistanläggning nära Gräsö utanför Östhammar. Visingsörådet får 

skicka 2 delegater.  Preliminärt åker Bengt och Oskar till mötet. 

7. Övriga frågor. 

 Visingsörådets budget diskuterades. Vi har stora utgifter för det kommande 

mötet. Men vi får bidrag från länsstyrelsen för vattenvårdande aktiviteter. 

Vidare bidrag från kommunen för landsbygdsutveckling. Summa bidrag 20000 

kr. Fasta utgifter till årsavgifter för SRF och Vätternvårdsförbundet är 2800 kr. 

 Jan talade att de undersökningar av Vätterns bottensediment som gjorts 

under hösten. Stort intresse från de skolbarn som fick möjlighet att deltaga. 

Ett uppföljande föredrag om detta kommer att hållas. 

Vid pennan:  Bengt Ottosson 


