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Uisiusstiråhrt

Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på WHK den 3 oktober
2017.

Närvarande: Bengt Svensson, Tomas Gunnarsson, KjellAugustsson, Mattias Wetter
och Kirsten Ekström

Frånvarande: Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner, Linda Adolfsson och Nils Olof
Fries

§{ Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokotljusterare
Till protokollj usterare valdes Kjell Aug ustsson

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor om färjan anmäldes, se punkt 9

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6. Aktuella ärenden
Standarden på Visingsös vägar diskuterades. Visingsörådet vill att Trafikverket ska

titta på är väggrenarna som är mycket dåliga och på vissa platser saknas helt. Det

har istället bildats stora "diken" som är farliga för både cyklister och bilar dvs en stor
trafikfara. Trafikverket har lovat att se över och ev. åtgärda felen.

Det har inkommit en skrivelse från arbetsgruppen och FB gruppen "Rädda Ruuthers

ladugård" med önskemål om stöd från Visingsörådet för att bevara Ruuthers

ladugård i Näs. Ladugården ägs av Fastighetsverket (SFV) som inte vill bekosta en

renovering. Ladugården är i mycket dåligt skick och SFV vill riva byggnaden. Frågan

är om SFV kan tänka sig att hyra ut eller sälja byggnaden. Visingsörådet har ingen



annan åsikt, utan anser att ladugården ger en positiv bild av landskapet i Näs.

Kostnaden för en upprustning måste däremot ställas mot andra aktiviteter som
planeras iframtiden. Visingsörådet har i svar till arbetsgruppen och FB gruppen

"Rädda Ruuthers ladugård" uppmanat gruppen att ta kontakt med

Hembygdsföreningen för att diskutera frågan.

Destination Jönköping har möte på Visingsö den 17 oktober. Syftet med mötet är att

diskutera utfall och erfarenheter från zAfi och sedan gemensamt komma fram till de

långsiktiga satsningar som skall göra framåt til! år 2020 för att fler skall upptäcka

Visingsö. Gunilla Everland Rylner kommer att delta från Visingsörådet.

lnbjudan har kommit från Skärgårdarnas Riksförbund som har representantskaps-

möte på Möja den 28-29 oktober. Tyvärr har ingen representant från Visingsörådet

möjlighet att delta.

Vätternvådsförbundets seminarium i ämnet 'Vättern - utanför Vättern' äger rum den

9 november. Kirsten Ekström och Bengt Svensson deltar.

§7. Rapporter från arbebgrupper (verksamhetsplanen)
En jobb- och bostadsmässa har diskuterats en tid. Det är svårt att rekrytera

arbetskraft tillVisingsö, vintertid, men kanske mest sommartid. Ett problem är att det

inte finns bostäder att få tag i. Frågan är hur upplägget för en sådan mässa ska se ut'

Tomas Gunnarsson arbetar vidare med frågan.

Hamngruppen har haft möte med kommunens Vattengrupp och intressenter på

Visingsö. Aktuella frågor är Visingsö hamnområde och hur det kan utvecklas. Mötet

upplevdes som mycket Positivt.

Den 2 november har Gränna-Visingsö kommundelsråd möte på Visingsö.

Visingsörådet kommer att delta ien programpunkt och kommer att lyfta bl.a.

hamnfrågan, vattenfrågan samt vägfrågor.

§8. Kassarapport samt budgetuppfölining
Bidrag från kommunen har inkommit med 10000:- Efter betalda utgifter är saldo i

kassan per idag är 16157:-.

§9. Tillkommande frågor
Fa4etagen där Christina och Ebba lägger till ska underhållas/renoveras både på

Visingsö- och Grännasidan. Vid tillfället skickas färjelägena iväg. Detta ska påbörjas

den 16 oktober och pågå i 5 veckor. Endast Braheborg går då. Visingsörådet anser

att informationen till allmänheten inte varit bra. Frågor om riskanalys och ändrade

turer kommer att skickas tillTrafikantrådet som tar upp det på nästa möte.



Tomas informerade om alfi.lella ftågor inom Näringslivet.

§10. tl&ä möile är den 12 december

§ f l m&et avslutades av Bengt

Vid prdokollet

Kirsten,Ekehöm
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