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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 23 august,2016.

Närvarande: Bengt svensson, Mie Lagehäil, Guniila Everrand Ryrner, Mattias
Wetter, KjellAugustsson, Nils Olof Fries, Linda Adolfsson och Kirsten Ekström

Frånvarahde: Thomas Teike och Magnus Totf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Linda Adotfsson

§3. Anmälan om tiltkommande frågor
lnga tillkommande frågor anmäldes

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Föregående mötesprotokoll
ordförande gick genom föregående protokotl. Godkändes och lades till handlingarna

§6. Ordförande har ordet
Trafikantrådet planerar för ett möte i oktober. Bengt Svensson önskar att ha ett litet
möte med kommunens Annika Börjesson och Maria Oskarsson, innan oktobermötet.
Nils Olof Fries och Mattias Wetter blir också kallade. Aktuella frågor är bt a de nya
betalkorten på färjan.

På frågan om en el-stolpe for laddning av elbilar på Visingsö har KjellAugustsson
kontaktat Jönköpings Energi. Kjell bevakar frågan.

Det har varit klagomål ang. skötset av Hagavägen. Fastighetsverket har åtgärdat
problemet (saltat vägen).
Ny fråga är om Hagavägen ska stängas för bil och busstrafik, året om. Visingsörådet
diskuterade frågan, men var negativ till en stängning. Däremot är det önskvärt med
en hastighetsbegränsning på vägen.



Bengt Svensson har besvarat en enkät från Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) om
hur posten fungerar på Visingsö. Svaret är att det fungerar ganska bra. Uppkommen
fråga är en remiss från Näringsdepartementet.

lngen ändring ang. Rökingevägens dricksvatten, men Bengt Svensson håller
kontakten.

§7. Rapporter från arbetsgrupper och utskott
Nils Olof Fries redovisade ett förslag om var huvudled och skyltning borde finnas på
Visingsö. Aven hastighetsändring frän70 km/h till40 km/h genom Torp och Vrixlösa
diskuterades. Visingsörådet godkände förslagen. Nils Olof Fries och Bengt Svensson
tar upp detta med Länsstyrelsen.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Arsavgift till Webbhoteltet och avgift till Skärgårdarnas Riksförbund har betalats. lnga
bidrag har kommit in från kommunen än. Satdo är idag 6730,39 på kassa/bank.

§9. Uppföljning av verksamhetsplan
Olika frågor och aktiviteter diskuterades. Visingsörådet arbetar vidare enl. plan.

§1 0. Tillkommande frågor
Kirsten Ekstrom informerade kort om nyheter från Vätternvårdsförbundet. Nya EU
regler om invasiva arter trädde i kraft 3 augusti 2016. En sådan art är signalkräftan.
Det är fortsatt tillåtet att fiska, transportera och sälja levande kräftor for konsumtion,
men inte att byta, odla eller föda upp dem.
Länsstyrelsen vill ha rapporter om man hittar fisksjukdomar på vild fisk. Mer finns att
läsa på hemsida wnrw.vattern.org.

§ 11 Nästa möte är den 4 oktober.

§12 Mötet avslutades av Bengt



Vid protokollet

Kirsten Ekström

Bengt Svensson

Justeras

Linda Adolfsson
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