
 

 

Minnesanteckningar från möte med styrelsen för Visingsörådet 2014-07-01. 

Närvarande: Bengt Ottosson, Oskar Wetter, Mattias Wetter, Gunilla Rylner, Georg Wergeman, 

Magnus Tolf, Inger Svensson, Jan Andersson, Sara Gunnar, Lars-Göran Järvung. 

Frånvarande:  Susanne Svensson. 

Mötet hölls denna gång hemma hos Jan och Erna Andersson i Villa Rödluvan i Tunnerstad. 

1. Till mötesordförande och sekreterare valdes Bengt Ottosson och Sara Gunnar. 

 

2. Färjan . Vi har fått brev från trafikverket att vi får yttra oss ännu en gång i en tredje 

remissrunda angående huvudmannaskapet för färjeleden Gränna - Visingsö. Ska vi skicka in 

ännu ett yttrande? 

Vi kan i det nya yttrandet hålla fast vid vår ståndpunkt. Styrelsen beslutar att vi ska stå kvar 

vid vår tidigare ståndpunkt i frågan. Ordföranden skickar in ett svar till Trafikverket och 

klargör vår ståndpunkt. 

Trafikantrådet. Det har fortfarande inte kommit något nytt förslag på turlista. I webbenkäten 

var det ca 220 deltagare med många olika åsikter. Det lutar åt att det blir timmesturer. 

Kommunen försöker trycka på så att Trafikverket ska ta över huvudmannaskapet. Problemet 

är att man inte vet hur mycket driften av leden kommer att kosta. Det kan vara därför det 

inte händer så mycket i frågan. 

Önskemål finns att det ska framföras att fritidsboende fastighetsägare ska ha samma rätt 

som fast boende till förtur om bokningen tas bort. I denna fråga råder det oenighet. I 

dagsläget har styrelsen svårt att komma till konsensus. Flera medlemmar tror att detta är en 

ickefråga då Braheborgs kapacitet är så mycket större än Ebba och Christina. Visingsörådet 

jobbar för är behålla bokningen.  

 

 

3. Väg- och trafiksituationen på Visingsö. 

Det har kommit fram många olika åsikter från olika byaråd och vägföreningar angående oron 

och skicket och det framtida underhållet av våra enskilda vägar.  

På Visingsö finns det byvägar som kommit till på den tiden man körde med häst och vagn. Nu 

är det mycket tung trafik på vägarna som inte håller för denna tunga trafik.  

Hur ska vi klara av underhållet av de enskilda vägarna? Ska byarna på ön gå ihop och försöka 

få till en långsiktig lösning tillsammans med vägmyndigheterna. 

Förra året skrevs ett förslag med krav på att de enskilda vägarna på Visingsö skulle bli 

allmänna. Detta förslag förkastades av Trafikverket. 

Styrelsen beslöt att satsa på att få en diskussion med Mats Josefsson på Trafikverket i 



Jönköping. Han är ansvarig för bidrag till enskilda vägar i länet.  

Se också föregående anteckningar om projektet angående infrastrukturen på ön som  Lars-

Göran presenterade på förra mötet. 

Vi tycker att Visingsö skall deltaga i detta projektet. Det är bra inför framtiden. 

 

4. Miljöfrågorna, se Jan Anderssons bifogade rapportering. 

Förslag på att öppna sortergården en dag extra i veckan istället för att bygga en ny 

sorteringsplats. Visingsörådet frågar kommunen hur det går i ärendet och lägger fram förslag 

till kommunen att öppna tippen varje lördag året runt. 

 

Tunnerstad brygga har fått ett dass som kommunen har bekostat, det finns även ett liknande 

dass på Sandudden. Det har också kommit trämöbler på båda ställena. En bra insats av Lena 

Claesson på Tekniska kontoret. 

 

5. Lars-Göran berättade om energiprojektet SMILEGOV, som är en kartläggning av hur vårt 

behov av energi ser ut på ön. När kartläggningen är gjord kommer vi att kunna gå vidare. 

Arbetet är klart så långt det går. Fyra öar i Sverige är med i detta projekt. Det är Ven, Vinön, 

Holmön och Visingsö. Till hösten kommer representanter från de övriga öarna till Visingsö för 

ett första möte.  Nästa steg blir att se över vad vi kan göra i framtiden. I det fortsatta arbetet 

behövs öbefolkningens engagemang, detta arbete kommer att börja under våren 2015. 

 

6. Förberedelser inför sommarmöte. Mötet kommer att hållas i VAIS-stugan den 23 juli kl. 

19:30. Till mötet skall särskilt inbjudas nya Visingsöbor samt fritidsboende på ön. 

Program:  

Presentation av Visingsörådets arbete.  

Skärgårdarnas riksförbund, Bengt berättar om detta. 

Färjan. Vad händer med huvudmannaskapet? Trafikantråd. Ny turlista från december 2014. 

Information om aktuella miljöfrågor. Janne Andersson informerar. 

Framtidsprojekten, Lars-Göran Järvung berättar. 

Aktuell statistik . Bengt visar. 

Övriga frågor från mötesdeltagarna till Visingsörådet. 

 

Avslutning: Då det inte fanns några övriga frågor tackade styrelsen kvällens värd och 

värdinna för god mat och trevlig mötesplats. 

 

Vid pennan 

 

Sara Gunnar 

 

 


