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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 9 oktober 2018
på WHK.

Närvarande: Bengt Svensson, KjellAugustsson, Kirsten Ekström, Mattias Wetter,
och Lena Moberg

Frånvarande: Nils Olof Fries, Mie Lagehäll, Tomas Gunnarsson och Linda Adolfsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Lena Moberg

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor behandlas under punkt 9

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6. Aktuella ärenden/rapporter
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) hade, den24 september, arbetsmöte inom Miljö-
och Energi, med inriktning på vatten och avloppsfrågor (VA). Samling var på Visingsö
och VA-mässan på Elmia dagen därpå. Bengt Svensson och KjellAugustsson deltog
och Emma Adolfsson var med dag 2.lnriktning för arbetsplaner är inventering av
enskilda avlopp, regelverk, kommunens framtidsplaner och olika VA-lösningar.
Mer information finns på Skärgårdsbryggan, på SRF's hemsida.

SRF hade representantskapsmö te 4-7 oktober på ön Käkar på Aand. Bengt
Svensson och KjellAugustsson deltog. Det var grupparbeten för de olika
inriktningarna, där Visingsörådets representanter ingick i Miljö- och energigruppen.

Besöksstatistik under turistsäsongen (maj-augusti) visar att alla typer av besök till

Visingsö har ökar, utom bussarna, de minskade.



Problemet med att dricksvattnet smakar och luktar illa kvarstår. Visingsörådet och
privatpersoner har varit i kontakt med Tekniska kontoret som kommer ut och
undersöker och tar prover på vattnet.

Möte med föreningsledare och kommundelsutvecklingen är planerat till den 17

november.

Trafikantrådet hade möte den 29 september.
Problemet med köbildningen ner till Gränna färjeläge orsakat av campinggäster som
köar för att svänga in mot campingen, togs upp. Frågan har skickats till Stats-
byggnadskontoret.
Telefonnummer till telefon ombord på färjan är 0771-65 65 65.
Ny distriktschef för Visingsöleden blir Christoffer Ringhagen, han tillträder i

november.
Vid akuta driftstopp på färjan gäller inte kösystemet. Visingsörådet menar att bokade
fordon måste få fördel av detta i form av egen kö.
Det finns pengar avsatta för åtgärder i hamnarna och en prioriteringslista har tagits
fram.
Det finns önskemål om fast turlista och fler hållplatser för Öasvängen samt att
erbjuda turer lördagkvällar.
Braheborg kommer ligga på varv under hela november.
Konstverket i hamnen är snart på plats.
Det finns möjlighet att kolla sitt saldo och ladda färjekort på nätet. Gå in på
jonkoping.se och sök på Visingsötrafiken. Där får man öppna ett personligt konto.
Om man laddar sitt kort tar det 24 timmar innan köpet aktiveras. Från 2019 kommer
det kosta extra att ladda kortet ombord på färjan.
Bokning via nätet är inte mojligt än, då det fortfarande är under arbete.
Hela protokollet från detta möte finns att läsa på Visingsörådets hemsida.

Visingsörådet har mottagit en skrivelse för kännedom från personalen på Annero och
hemtjänsten. Skrivelsen är ställt till äldrenämnden och visar på vad som är
annorlunda på Annero äldreboende och Visingsö hemtjänst jämfört med fastlandet.
Visingsörådet avvaktar svar från äldrenämnden och bevakar frågan.

§7. Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan är oförändrat sedan den 28 augusti är 20829-.

§8. Verksamhetsplan 201 8
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen.

§9. Tillkommande frågor
Mattias Wetter informerade om att räddningstjänsten har fått en ambulans till
Visingsö. Den kom den 9 oktober och ska ersätta den lilla röda akutbilen.

§10. Nästa möte är 5 december 2018

§ 11 Mötet avslutades
Mötet avslutades av Bengt



Vid protokollet

Kirsten Ekström

Bengt Svensson
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