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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 3 maj 2016.

Närvarande: Bengt svensson, Mie Lagehäil, Gunitta Everland Rylner,
KjellAugustsson, Linda Adolfsson, Nils Otof Fries, Thomas Teike och Kirsten
Ekström

Frånvarande: Mattias Wetter och Magnus Tolf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Linda Adolfsson

§3. Anmälan om tillkommande frågor
lnga tillkommande frågor anmäldes

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Föregående mötesprotokoll
OrdfÖrande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna

§6. Ordförande har ordet
Bengt svensson hade varit på möte med Gränna hamnbolag den 14 april.
Hamnbolaget har för närvarande god ekonomi och planerar för många kommande
investeringar i hamnområdet bl.a. Lagunen. Flera aktieägare som ingår i

Hamnbolaget, har flyttat från orten, detta är ett problem då ägarna bor på annan ort.
Hamnbolagets största inkomstkälla är parkeringsplatserna i hamnen.

Visingsörådet har tidigare fått påpekanden att det Lusthus som finns på den s.k.
sågplanen står helt fet. Dessutom är vissa delar trasiga. Jönköpings kommun
kommer att rätta till detta inom kort

Bengt Svensson hade varit på möte med länstrafiken (JLT). Dels har önskemål
inkommit från besöksnäringen om utökat service och dels synpunkter, främst från
skolungdomar som går i Gränna att det är mycket problem i samband med



bokningar etc. Bengt rapporterar om ett mycket positivt möte där man lyssnade på
de synpunkter som framkommit. Förändringar kommer att ske 2016 -2017. Det som
diskuterades var bl.a. utökad service på söndagarna under högsäsongen (15 juni -
15 augusti). Fler hållplatser. Se över rutiner för bokningar. Kombibiljetter färja och
buss. lnformera bättre om bussen turlistor. Samarbete med besöksnäringen
efterlyses. vårt gemensamma mål är att frer ska utnyttja bussen

Visingsörådet har blivit kontaktade angående problem med dricksvatten främst för
boende på Rokingevägen. Styrelsen beslutade att göra en kartläggning av vad som
hänt och sedan kontakta Jönköpings Kommun. Bengt startar upp undersökningen
och tar kontakt med gruppen som gjort skrivelsen

lnformationsbladet om Visingsörådet har gått ut till hushållen på Visingsö.

Bengt Svensson, Gunilla Everland Rylner samt Rickard Strandberg deltog i ett möte
tillsammans Peter Jutterström, lnger Krantz samt Lena Claesson från Jönköpings
kommun. Vår agenda var att belysa de problem vi har, speciellt sommartid med all
trafik på våra "små" vägar. Trafiken är stor med bilar, lastbilar, bussar, remmalag
samt cyklister. Vi önskar också att vi kan erbjuda cykelturismen bättre service med
bl'a. rastplatser med sittgrupper och toaletter. Vi gjorde också ett studiebesök på
Brahevallen. Föreningen planerar att bygga en ny klubbstuga hösten 2016.
Jönköpings kommun är en stor bidragsgivare^

Befolkningsstatistikenför 2015 visar att de fastboende minskar med 20 personer.
Styrelsen beslutade ta upp diskussioner med Visingsöbostäder om framtida
lägenhetsbyggen.

Bengt rapporterade att vi fått ganska starka reaktioner för vårt beslut att avsluta vårt
engagemang i Norra Kärr från bl.a. Johan Gran som på uppdrag skött dialogen med
H ögsta Förvaltn ingsdomstolen. Detta föränd rar inte styrelsens besl ut

§7. Rapporter från arbetsgrupper och utskott
lnga rapporter.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning

Det finns för tillfället 10082,89 kr i kassan. Inväntar bidrag från kommunen.
Deklarationen ska vara inne ijuli.

§9. Verksamhetsplan (målsättningar 20f 6)
- Vi har informerat invånarna om kontaktpersoner, aktuella frågor samt hur

frågor behandlas i Visingsörådet
- 150 stycken personer har ansluter sig till vår Facebookssida
- Vi har verkat for en positiv befolkningsutveckling



- Vi har haft ett föreningsledarmöte 2016
- Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter t.ex.

Jönköpings kommun
- Vi har haft minst ett möte med kommundelsrådet 2016
- Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan- Vi har deltagit i kommundelsutvecklingens arbete
- Vi har verkat för ett aktivt samarbete mellan byalagen och olika intressenter

Beslutade aktiviteter
- lnfoblad skickas till samtliga fastighetsägare
- Marknadsföra Facebook som en av våra informationskanaler
- Anordna en träff mellan Visingsöbostäder, m.fl
- Bjuda in till en föreningsledarträff
- lnformella träffar med representanter på Jonkopings Kommun- Bjuda in kommundelsråden till möte
- Mötesplan
- Deltar i kommundelsufuecklings arbete
- Uppföljningsmöte med byalagen

Sommar-tidtabellen för Visingsötrafiken har kortats ner med ca 2 månader.
Dagliga turer körs 1316 - 1419
Det nya biljettsystemet på färjan fungerar inte än. Att alla måste ha var sitt kort gör att
det försvårar for resenärer med många medpassagerare. Priset blir ändå detsaåma
om det dras från ett kort eller flera. Det verkar vara stor osäkerhet på hur det kommer
att fungera.

Det finns problem med korttidsparkering för turistbussar som kommer till ön och ska
hämta eller lämna guide.

Styrelsen beslutade att Mattias Wetter undersöker bakgrunden och återkommer till
styrelsen

§10. Tillkommande frågor

Det kom upp synpunkter på att grusvägarna lagas med grovt krossat sten istället för
grus. Det är svårt att gå på och medför risker när man cyklar. Det är stor irritation
bland den cyklande befolkningen. Med tanke på kommande cykelturister bör åtgärd
göras. Ansvarig för grusvägarna är Fastighetsverket och avser den s.k.
Vrixlösavägen och Hagavägen

§ 11 Nästa möte är den 7 juni klockan 18.00

§12 Mötet avslutades av Bengt
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