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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på Wisingsborgs
Trädgård den 28 augusti 2018

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, KjellAugustsson, Tomas Gunnarsson,
Kirsten Ekstrom, Mattias Wetter, Linda Adolfsson och Lena Moberg

Frånvarande: Nils Olof Fries

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tomas Gunnarsson

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor behandlas under punkt g

§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
Frågan om invasiva växten, Parkslide, har behandlats av visingsörådet (se
föregående protokoll 2616). Länsstyrelsen bevakar frågan framöver och Visingsörådet
avslutar därmed ärendet.

Trafikverket har utfört arbete med att förbättra väggrenarna på Visingsö.

Visingsörådet har begärt ett extra möte i september med Trafikantrådet bla för att
diskutera upplägg när det uppstår problem med färjorna. Vi vill också få information
om status vad gäller hamnarnas restaurering på Visingsö samt hamnkontoret i

Gränna.

Den ny distriktschef för Visingsöleden, Mårten Berggren, har slutat.

Skärgårdarnas Riksforbund (SRF) inbjuder till arbetsmöte inom Miljö och Energi, med
inriktning på vatten och avloppsfrågor (vA). Samling blir på Visingsö den 24



september och deltagande på VA-mässan på Elmia dagen därpå. Bengt Svensson
och Kjell Augustsson deltar.

SRF ska ha representantskapsmöte 5-7 oktober på Aland. Bengt Svensson och Kjell
Augustsson deltar.

Statistik visar att invånarantalet i Jönköpings kommun ökar, men att det fortfarande
minskar på Visingsö. Besöksstatistik för sommaren kommer senare.

Den nya rektorn för skolan (Visingsö-Gränna) som skulle tillträda i höst har slutat.

§7. Kassarapport samt budgetuppfötjning
Saldo per den 28 augusti är 20829i.

§8. Verksamhetsplan 201 8
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen. En del uppsatta mål har uppnåtts, men
arbete fortgår med resterande aktiviteter.

§9. Tillkommande frågor
lnga tillkommande frågor.

§10. Nästa möte är årsmöte 9 oktober 2018

§ 11 Mötet avslutades
Mötet avslutades av Bengt
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