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Protokoll för Visingsörådets s§relsemöte på WHK den 22 augusti
2017.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Kjell Augustsson, Mattias Wetter,
Linda Adolfsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Tomas Gunnarsson, Gunilla Everland Rylner och Nils Olof Fries

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Maftias Wetter

§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. Aktuella ärenden
Hamngruppen som består av Visingsörådet, Visingsö Fiskareförening, Visingsö
Båtklubb och Marina Brahe hade möte under sommaren. Målsättningen är att belysa
och samaöeta kring de gemensamma frågor de olika föreningarna har, gällande
hamnarna. Visingsörådet har en samordningsroll.

Gränna båtklubb har haft möte där Destination Jönköping och delar av Kommunens
vattengrupp deltog.
Kommunens vattengrupp har planerat att åka tillVisingsö den 6 september i år.

Ett brev inkom, för kännedom, till Visingsörådet från Domsands båtklubb. De har
skickat en motion till kommunen om en icke permanent hamn i Näs på Visingsö.
Visingsö Båtklubb, Gränna Båtklubb och Marina Brahe har yttrat sig i frågan.
Visingsörådet har inga synpunkter i nuläget.

En bordlagd fråga från årsstämman om att överklaga beslutet om färjans huvudman
till EU, diskuterades. Visingsörådet skickar frågan vidare till Trafikantrådet att ta upp
det med kommunen och bevaka frågan.



Det har kommit en fråga tillTomas från Kelle Nordberg, om en besvädig växt kallad
Parkslide. Det är en flerårig, snabbväxande ört med bambuliknande skoft. Växten
sprider sig via rotsystemet och utsöndrar ett ämne som är giftigt för andra växter och
tränger därmed ut inhemska arter. Arten är ett aggressivt och svårutrotat ogräs som
behöver bekämpas. Den finns på ett fåtal platser på Visingsö. Tomas bevakar frågan.

§7. Rap porter från arbets gru pper (ve rksam hetspl a nen)
Det blir ny rektor för skolan med tillträde i oktober. Rektorns ansvarsområde blir då
för både Gränna och Visingsö. Linda bevakar händelser i skolan.

Visingsörådets informationsbroschyr till hushållen blev inte klar under sommaren.
Visingsörådet beslutade att vänta med utskick till nästa säsong. Mie arbetar vidare.

Vattengruppen som ska aöeta med dricksvattnets kvalitet och smak på Visingsö har
skickat in en skrivelse till kommunen med önskemålom ett möte frampå hösten. Vi
awaktar svar ftån kommunen.

Visingsörådets ansökan till Länsstyrelsen om översyn av bl.a. väjningsplikt och
huvudled på Visingsö är under behandling.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Efter betalda utgifier är saldo i kassan per idag är 7071,89.

§9. Tillkommande frågor
Trafikantrådet uppmanas att ta med sig önskemål om aft snabbare få information till
mobiler och facebook när färjan har akuta awikelser.

lnformation om planerat underhålllrenovering av färjor och färjelägen efierlyses.

Bemt Strandberg har skickat vidare frågor han har fått till sig om höga kostnader för
pendlare. De frågoma har Visingsörådet tagit upp och bevakar.

Gällande befolkningsökningen på Visingsö, ny statistik inväntas för att analyseras
vidare.

§{0. Nästa möte är ändrat till den 3 oktober

§ {1 Mötet avslutades av Bengt



Vid protokollet

Kirsten Ekstrtirn

Mattias Wetter


