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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på Visingsö Pensionat &
Caf6 den 12 december 2017 .

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner, Tomas
Gunnarsson, Kjell Augustsson, Nils Olof Fries, Mattias Wetter och Kirsten Ekström

Frånvarande: Linda Adolfsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Va! av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mattias Wetter

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor anmäldes, se punkt 10

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6. Aktuella ärenden/rapporter
Det tidigare mötet med kommunalråden i ärendet Visingsö hamnar, följdes den 2
november upp med ett möte med Gränna-Visingsö kommundelsråd. Bengt Svensson
visade en bildserie över hamnområdet och pekade på de åtgärder som måste
åtgärdas på kort och lång sikt. Visingsörådet upplevde mötet som mycket positivt.
Beslutades att Visingsörådet upprättar en verksamhetsplan som ska skickas in till
Tekniska kontoret och kommundelsrådet skickar en motion till kommunstyrelsen i

samma ärende.

Den 6 november deltog Visingsörådet i det s.k. Trafikantrådet. Här diskuteras främst
bokningssystem, taxor m.m. för Visingsötrafiken. Jönköpings kommun har nu

upprättat en plan för införande av webbaserat biljett- och bokningssystem. Arbetet
påbörjas 1:a kvartalel2018. Under året påbörjas byggnation av ett nytt hamnkontor i

Gränna. Man presenterade också nya taxor för 2018. Visingsörådet har tidigare
begärt redovisni ng över bakgrunden till justeri ngarna. Jönköpi n gs kommu n redovisar
en kostnadshöjning med 5 % som förklarar den nya taxan. Visingsörådet har också
reagerat på den justering som föreslås bl.a. på husbilar. Vi menar att man borde



införa avgifter som baseras på ekipagets längd. Denna fråga bereds just nu på

Tekniska kontoret. Noteringar från mötet finns på vår hemsida.

Vätternvårdsförbundet hade en informationsdag den 9 november på temat "Vättern -
utanför Vättern". WF firar 60 år av samarbete mellan de fyra länen runt sjön. Bengt

Svensson och Kirsten Ekström var närvarande. Flera instanser deltog och berättade

om sina arbeten om vattentemperatur, klimatförändringar, långlivade fluorerade
ämnen, invasiva (främmande) arter och mickroplast i stora insjöar. Örebro och en del

kranskommuner vill ta dricksvatten från Vättern. De vill börja bygga en bergstunnel

för vattnet är 2023 och att den ska vara i drift2027. Under mötet fick vi tillfälle att

prata om dricksvattnet på Visingsö med Roger Rohdin, VA-chef i Jönköping.

Visingsörådet skickade in förslag om ändrade Trafikföreskrifter för vissa vägar på

Visingsö. Trafikverket föreslår avslag på begäran då de anser att finns inte skäl att

ändrä i trafikföreskrifterna. Polismyndigheten ser positivt på förändringen och föreslår
en samlad inventering av trafikläget i samråd med kommun, trafikverket och

Visingsörådet. Visingsörådet har fått tillfälle att yttra sig till Länsstyrelsen igen.

Visingsörådet har påpekat för Trafikverket om vissa väggrenars dåliga skick på

Visingsö. Arbete med att åtgärda detta är i gång.

planerna för den nya vägen i Gränna har fått mycket uppmärksamhet i media då det

är delade meningar härom. Visingsörådet har skickat en faktabaserad skrivelse till

Jönköpings kommun som pekar främst på den situation Visingsöborna upplever med

trafiken till och från Gränna hamn JKPG NEWS har kallat till möte i Gränna fredag

15t12 där berörda parter får tillfälle att belysa problemet.

§7. Rapporter från arbetsgrupper (verksamhetsplanen)
Äktuella-ämnen för fritidsboenden togs upp av Nils Olof Fries. I dagsläget finns inga

aktuella frågor, men enskilda avlopp kan bli en framtida fråga'

Arbetsutskottet som behandlar befolkningsutvecklingen på Visingsö hade möte14

september. Utskottet består av Linda Adolfsson, Gunilla Everland Rylner och Kjell

Augustsson. önskemålet är att fler ska vilja verka, bo och utveckla landsbygden
poiitirt. Man har tittat på befolkningsstatistiken för Visingsö, åldersfördelningen och

prognoser fram till 2020. Aterkommande är situationen med bostadsbrist och brist på

iomtmark. Dessa frågor berör i högsta grad Näringslivsföreningen och de som söker

arbetskraft till Visingsö.

§8. Reseräkningsruti ner
§tyrelsen diskutärade frågan om ersättning för resor for ledamöter m.fl. som på

uppdrag av Visingsöråde[ deltar i möten utanför hemorten. Styrelsen beslutade att

ersättning ska utgå för dessa resor från och 1 november 2017. Den statliga

ersättningsnivån tillämPas.

§9. Kassarapport
Efter betalda utgifter är saldo i kassan per idag är 13108:89'



§1 0. Tillkommande frågor
Visingsörådet har fått en skrivelse med frågor om vad som gäller för ovårdade
fastigheter och trädgårdar. Bengt fick i uppdrag att kontakta kommunen vad som
gäller i sådana ärenden.

Det finns nytt EU direktiv (GDPR) gällande personuppgifter och lagring av
personuppgifter. Nils Olof Fries bevakar detta.

Tomas Gunnarsson berättade att Näringslivsföreningen haft möte och de har utsett
en ny ordförande, Jan Lund. Tomas berättar att föreningen har fungerat bra under
2017 . Nytt möte den 14112.

Den 8 februari 2018 står Visingsörådet tillsammans med Kommundelsutveckling och
Wisingsö Grevskaps intresseförening som värd för ett möte med bl.a. SFV,
Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Länsmuseet. Det är femte året vi anordnar detta
möte som har til! syfte att komma överens om åtgärder för främst våra kulturella
sevärdheter. Mötesledare är Lena Claesson, Jönköpings kommun.

Tekniska kontoret har nu genomfört den enkät som ca 400 vattenabonnenter har fått
tillfälle att svara på. Syftet är att följa upp den enkät som genomfordes för ca ett år
sedan. Man vill veta om de åtgärder som gjorts har förbättrat vattenkvaliteteten.
Roger Rohdin och Marie Ederfors från Tekniska kontoret VA avdelning besöker
Visingsörådets möte den 6 februari för en genomgång av enkäten och förslag på

åtgärder.

§ 11 Stämman 2018
Visingsörådets årsstämma blir den 27 februari 2018 klockan 18.00. Styrelsen
godkänner årsredovisning samt bokslut i samband med mötet den 6 februari.
Preliminärt tema för stämman blir "Värdskap och Utveckling"

§12. Nästa möte är den 6 februari 2018

§ 13 Mötet avslutades av Bengt
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