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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på WHK den
6 februari 2018.

Närvarande: Bengt Svensson, Gunilla Everland Rylner, Tomas Gunnarsson, Kjell
Augustsson, Nils Olof Fries och Kirsten Ekström
Hans-Erik Wetterlind (valbered ningen)

Frånvarande: Linda Adolfsson, Mie Lagehäll, Mattias Wetter

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Gunilla Everland Rylner

§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
lnnan dagens styrelsemöte hade vi besök av VA chefen Roger Rohdin samt Marie
Wikander Ederfors. Bakgrunden är de klagomål på vattenkvaliteten från delar av
abonnenterna på Visingsö. En enkätundersökning gjordes hösten 2016 och en
uppföljande undersökning hösten 2017. Under den här perioden har kommunen
genomfört regelbunden spolning av delar av nätet. Klagomålen har minskat.
Kommunen är ändå inte nöjd så spolning kommer att fortsätta. I senaste
undersökningen svarade 90 o/o att vattnet är mycket bra, ganska bra eller varken
eller. Kommunsnittet är 97 o/o. De som upplever mest problem är abonnenter på
Rökingevägen, delar av Norrbovägen samt Trädgårdsvägen. Man upplever dålig lukt
och smak. Den senaste undersökningen visar dock en klar förbättring. Jönköpings
kommun kommer att budgetera för en kapacitetförbättring dels att lägga nytt intag
och då på djupare vatten samt ombyggnader i verket för att öka kapaciteten och
trycket i ledningsnätet.



§7. Aktuella ärenden/rapporter
Tomas Gunnarsson, Näringslivsföreningen, informerade om att Turistbyrån i sitt
nuvarande skick upphör. Destinationen vill istället utveckla och anpassa
verksamheten till besökarnas behov av information. Fler och fler hämtar sin
information på digitala medier, därför utvecklas hemsidan och appar. Dessutom
kommer personal från destinationen att finnas på olika platser där besökarna finns
t.ex. i hamnområdet på färjan etc. Ett test kommer också att genomföras i samarbete
med besöksnäringen som heter lnfopoint. Avtal har tecknats med ett antal företag
som kommer att serva med broschyrer och information till besökare. Destination
Jönköping har lagt upp testet i samarbete med besöksnäring inom Visingsö
Näringslivsförening. De flesta ser positivt på upplägget. Det är viktigt att notera att det
inte är någon nedläggning av service utan en utveckling. Det kommer också att bli ny
skyltning i hamnen vid Remmalagsplattan. Samtliga gamla skyltar tas bort och
ersätts med en gemensam tavla.

Visingsö Natur och Kulturupplevelser med berörda parter träffas en gång om året.
Den 8 februari 2018 står Visingsörådet tillsammans med Kommundelsutveckling och
Wisingsö Grevskaps intresseforening som värd för detta möte på WHK. Ett 16 tal
personer kommer att närvara for att redovisa händelser under 2017 diskutera
framtida kulturmiljöer. Gunilla Everland Rylner och Bengt Svensson deltar.

Visingsörådet har fått en skrivelse med frågor om vad som gäller för ovårdade
fastig heter och trädgå rdar. Visingsörådet har kontaktat Statsbygg nadskontoret som
tar upp ärendet.

Visingsörådet skickade in förslag om ändrade Trafikföreskrifter för vissa vägar på
Visingsö. Trafikverket avslog begäran. Visingsörådet skickade då in en
komplettering, men även denna avslogs. Visingsörådet avslutar därmed ärendet och
lägger det till handlingarna.

Grännastrandens Camping AB har fusionerats med Svenska Campingpärlor AB,
Grännastrandens Camping AB är aktieägare i Gränna Hamnbolag. Arendet faller
under hembudsklausulen i hamnbolagets bolagsordning. Visingsörådet kan antingen
visa intresse att förvärva dessa aktier eller helt avsäga sig rätten till hembud.
Styrelsen beslutade att avsäga sig rätten.

Visingsörådet har påpekat för Trafikverket att vissa väggrenar på Visingsö är i

mycket dåliga skick. Vifick besked om att detta ska åtgärdas och att arbetet med s.k
stödremsor kommer utföras under 2018.

Visingsörådet har fått en fråga från Bolagsverket om vem som är vår huvudman. Vi
har svarat att vi inte har någon huvudman.



Vätternvårdsförbundet kommer att ha sin Arsstämma den 4 maj2018. Visingsörådet
har tagit del av WFs remissutskick "Bevarandeplan för Natura 2000-Vättern" om
fiskar och fåglar i området. Den finns att läsa på Visingsörådets hemsida.

Visingsörådet har fått en skrivelse, för kännedom, om turerna kring Ruuthers
ladugård i Näs. Visingsörådet tidigare besvarat en skrivelse i detta ärende och
rekommenderat arbetsg ru ppen att samarbeta med Hembygdsfören ingen.
Fastighetsverket (SFV) vill inte bekosta en renovering och vill riva byggnaden.
Länsstyrelsen och RÄ anser däremot att ladugården bör bevaras. Frågan kommer att
tas upp på mötet den 8 februari 2018 med Visingsö Natur och Kultur där samtliga
parter och intressenter finns på plats.

Hans-Erik Wetterlind informerade om att Visingsöledens distriktschef Jonny Ödeen
har slutat sin tjänst, men kommer sitta kvar tills ny distriktschef kommer tillträda i

mars 2018.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo per den 1 februari är 9114:-.

§9. Verksamhetsplan 201 8
Visingsörådet har uppnått många mål som var uppsatta för 2017, vilket kommer att
redovisas i föreningens årsredovisning. En plan för 2018 arbetades fram, den ska
godkännas av stämman

§10. Arsmöte/Stämman den 27 februari2018
Samtliga förberedelser är klara! Annonsering vid Coop, information på vår Facebook.
Valberedningen är förberedda. Agenda för mötet klart. Efter mötet har vi bjudit in en
grupp personer med olika ansvarsområden. De ska diskutera Visingsö som en

modern och attraktiv landsbygd. !nbjudna är Catharina Högberg SIS Stigbyskolan,
Tomas Gerson Visingsöbostäder, Jonas Hallin Stadsbyggnadsnämnden Tomas
Gunnarsson Visingsö Näringslivsforening, Samtalsledare blir Nils Olof Fries.

§1 1. Tillkommande frågor
Kjell Augustsson tog upp frågan om vi behöver ha en Ansvarsförsäkring for styrelsen.
Nils Olof Fries ska undersöka saken.

§12. Nästa möte är årsmöte 27 februari 2018

§ 13 Mötet avslutades
Bengt tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.



Vid protokollet

Kirsten El«ström

Ordförande

Gunilla'Ever:land Rylner
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