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Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsens sammansättning
- Bengt Svensson Ordförande
- Mie Lagehäll Vice ordförande/kassör
- Ingegerd Wetterlind Sekreterare
- Gungerd Johnsson Ledamot/vice kassör
- Kjell Augustsson Ledamot
- Patrik Svensk Ledamot
- Lena Moberg Ledamot
- Karin Wisborg Ledamot

Visingsörådet 50 år
Visingsörådet firade 50 år och uppmärksammande detta i samband med årsmötet. 
Rune Backlund kåserade och beskrev hur allt startade 1971. Kommunstyrelsens 
ordförande Ann-Marie Nilsson, höll ett föredrag om Jönköpings kommun, som också 
firar 50 år 2021. Hon pekade på vikten av fungerande kommundelar där Visingsö är 
en förebild.

Möten och information
Ännu ett mycket märkligt år med många negativa konsekvenser för alla. Trots 
pandemin, så har styrelsen kunnat hålla igång arbetet. Vi har haft sju protokollförda 
möten under året. Utöver dessa arbetar vi också i mindre grupper/utskott. Inom 
Skärgårdarnas Riksförbund deltar vi i skolgruppen, boendegruppen, hållbar skärgård 
samt besöksgruppen. Dessa grupper har samtidigt ett lokalt ansvar i samma 
ärenden. Vi deltar också i lokala grupper som t.ex. Kommundelsutveckling, 
Trafikantrådet, Kulturrådet, Hamnrådet m.fl. Protokoll och rapporter från våra möten 
finns på Visingsörådets hemsida, anslagstavlan vid Coop samt i en pärm på 
biblioteket. Visingsörådet är medlemmar i Skärgårdarnas Riksförbund, 
Vätternvårdsförbundet, Hela Sverige Ska Leva och delägare i Gränna Hamnbolag. 
Visingsö Näringslivsförening har en adjungerad plats i rådet.

Vår Vision är att
”invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden utvecklas 
positivt. Man har en stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. 
Möjligheterna att flytta in är goda. Alla invånare känner delaktighet och har en 
gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö. Alla har möjlighet att delta i 



utvecklingsarbetet genom lättillgänglig information och har därför möjlighet att 
påverka frågornas inriktning”

Uppföljning av de målsättningar och aktiviteter som beslutades av stämman 
2020
*Visingsöborna känner väl till Visingsörådet och de ärenden rådet arbetar med.
Vi använder det sociala medier (Facebook) samt vår egen hemsida för att sprida 
information. Protokoll finns även på biblioteket och på anslagstavla vid Coop. Vi 
annonserar i Visingsöbladet varje månad. Vi har ca 500 följare på Facebook.
*Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling 
Vi har löpande dialog med Junehem, Näringslivsföreningarna i Gränna och Visingsö, 
flera nämnder inom Jönköpings kommun samt kommundelsutveckling. Vi bevakar 
också frågan via Landsbygdsnätverket, Hela Sverige Ska Leva och Skärgårdarnas 
Riksförbund. Vi har förstärkt vårt samarbete med Jönköpings kommuns utrednings-
avdelning. Vi kommer under 2022 bilda en arbetsgrupp med representation från olika 
intresseområden, bl.a. Visingsörådet, Näringslivsföreningen, Junehem och 
Jönköpings kommun. Målet är att hitta aktiviteter för positiv befolkningsutveckling.
*Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan samt tät kontakt med 
Jönköpings kommun
Planen genomförd! Sju styrelsemöten i Visingsörådet. Ett möte med föreningsledare 
och byamän. Representerade på samtliga möten med Trafikantrådet, 
Vätternvårdsförbundet och Skärgårdarnas Riksförbund samt Gränna Hamnbolag.
Visingsö Hamnråd, tillsammans med 15 stycken intressenter verksamma i 
hamnområdet har haft två mötenr . Fortsatt etablering av kontaktnät med politiker och 
tjänstemän inom Jönköpings kommun.
*Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete med Visingsöleden och Öa-
svängen. 
Trafikantrådet har haft ett digitalt möte under året. Här diskuteras biljettsystem, 
bokningssystem samt taxor för Visingsöleden igång under året. Tyvärr fick vi 
acceptera kraftiga höjningar av vissa taxor på grund av ökande kostnader för bl.a. 
personal, drivmedel m.m. Beslutet tas i kommunfullmäktige. Vi reserverade oss i 
frågan utan resultat. Visingsörådet har också, främst under juli – augusti arbetat med 
covidfrågor som berör resenärer med färjorna. Vi har också arbetat med samordning 
mellan Visingsötrafiken och JLT då vissa turer inte är synkroniserade.
*Visingsö Hamnområde ska bli södra Vätterns bästa. Vi gör en 
verksamhetsplan.
Vi har tillsammans med hamnrådets ledamöter gjort en handlings- och 
prioriteringsplan för hamnområdet. Den viktigaste åtgärden är att få 
hamnbassängerna muddrade. Detta för att kommunen ska kunna ta nästa steg med 
bl.a. renovering av samtliga träbryggor. Övriga viktiga åtgärder är åtgärder för en 
förbättrad logistik i hamnområdet. Parkeringsplatser, gång-cykel väg upp till 
Brahekyrkan, förbättrat kösystem till färjorna.

*Visingsörådets ledamöter deltar i olika arbetsgrupper som stödjer vår vision
Visingsörådets ledamöter deltar i en rad olika arbetsgrupper på olika nivåer. 
Lokalt/regionalt är det främst Trafikantrådet, Kommundelsutveckling, Hamnrådet, 
Grevskapet i samverkan, Kultur- och naturupplevelser samt Visingsö Näringslivs-
förening. På nationell nivå och då främst via Skärgårdarnas Riksförbund där Bengt 
Svensson är vice ordförande. Vi har representation i SRFs Boendegruppen, 
Skolgruppen, Blåljusgruppen, Besöksgruppen samt Hållbar Skärgård. 



Gruppdeltagarna arbetar också inom rådet med lokala Visingsöärenden. Vi deltar 
även i grupper som anordnas av Hela Sverige Ska Leva, Vätternvårdsförbundet samt 
Gränna Hamnbolag.

Pågående och avslutade aktiviteter utöver vår verksamhetsplan
 Visingsörådet fick våren 2021 information om att Coop planerar att stänga sin 

drivmedelsanläggning. En arbetsgrupp bildades som direkt undersökte 
marknaden för containermackar samt etablerade kontakt med en lokal 
entreprenör. Offerter har inkommit samt bygglovshandlingar inskickade. 
Visingsörådet har gett ett startbidrag till entreprenören. Vi hjälper till med att 
söka finansiering. Vi hoppas mycket på Region Jönköping som tidigare gett 
bidrag till liknande projekt. Om allt går som planerat räknar vi med en ny 
anläggning finns på plats när Coop stänger ner sin pump. 

 Hela Sverige Ska Leva Jönköpings Län utsåg Visingsörådet till ”Årets 
Utvecklingsgrupp 2021” Landshövding Helena Jonsson överlämnade diplom 
och en check på 10 000 kr den 2 september.

 Vi fick information om att Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun kommer att 
föreslå kommunfullmäktige om att ansöka om statligt övertagande av 
Visingsötrafiken. Visingsörådet beslutade skicka en skrivelse till 
Kommunstyrelsen och peka på de negativa konsekvenser ett sådant kommer 
att få. Vi upplever att de flesta öbor vill behålla bokningssystemet som vid ett 
statligt övertagande skulle försvinna. 

Resultaträkning 2021 2020
Intäkter
Kommunala bidrag 15 000 15 000
Övriga bidrag   5 000   5 000
Årets utvecklingsgrupp 10 000 -
Summa intäkter 30 000 20 000
Kostnader
Verksamhetskostnader   -                -    
Förbrukningsmaterial                           -        379
Annonsering   3000   1 772
Representation/uppvakning   -   1 459
Sammanträden   5 690   7 748
Årsmöte/Jubileum   8 800   -
Redovisningstjänster   2 970   1 188
IT Tjänster      791     645
Bankkostnader      753     759
Övriga föreningskostnader   1 340     -
Porto      120     -
Medlemsavgifter      770       770
Reseersättningar     -      222
Bidrag till bygglov, bensinmack                 10 000     -
Summa kostnader                         34 234                        14 942
Årets resultat                 ./.     4 234                                   5 058

Balansräkning 2021-12-31 2020 -12-31



Tillgångar
Fordran 2 970,00 -
Kassa/bank                        7 403,99 14 608,00
Summa tillgångar                        10 373,99 14 608,00
Eget kapital
Eget kapital                       14 608,24                   9 550,00
Årets resultat              ./.       4 234,25                                   5 058,00 
Summa eget kapital                       10 373,99 14 608,00

Visingsö den 31 december 2021

Bengt Svensson Mie Lagehäll          Kjell Augustsson
Ordförande Vice ordförande/kassör          Ledamot

Karin Wisborg Patrik Svensk                  Ingegerd Wetterlind
Ledamot Ledamot         Sekreterare

      Lena Moberg                                  Gungerd Johnsson
               Ledamot                                        Ledamot/kassör


