
 

 
 
Protokoll fört vid årsstämma med Visingsörådet 2012-03-29 på Braheskolan / 
Wisingsö Hotell och Konferens 
 
Närvarande: 37 personer enligt bifogad lista. 
 
§ 1. Visingsörådets ordförande Bernt Strandberg hälsade välkommen och öppnade 
stämman. Till ordförande för dagens möte valdes Bengt Ottosson och till sekreterare valdes 
Eva Plyhm. 
 
§ 2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ronnie Lindén och Leif 
Persson. 
 
§ 3. Mötet fastslog att stämman utlysts enligt stadgarna. 
 
§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs. 
 
Här ajournerades mötet för fika och därefter tog Inga Henrichsén oss med på en guidad tur i 
Visingsös historia ända från istiden och framåt. Inga är Visingsös äldsta guide och hade bara 
ett par dagar innan årsstämman firat sin 95-årsdag. 
 
§ 5. Val av styrelse och övriga förtroendeposter i Visingsörådet. 
Till ordförande för ett år valdes Bengt Ottosson efter Bernt Strandberg som avsagt sig omval. 
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Mattias Wetter och Oskar Wetter samt nyvaldes 
Gunilla Everland-Rylner och Sara Gunnar. Bodil Ödeen valdes som ledamot för ett år 
(fyllnadsval efter Eva Plyhm). Inger Svensson valdes vid förra årsstämman på två år. 
Till revisorer omvaldes Kelle Norberg och Mikael Ödeen med Lennart Edlund som ersättare. 
Till valberedning omvaldes Sten Malmström och Hasse Wetterlind med Sonny Krantz som 
ersättare. 
 
§ 6. Kassören Inger Svensson omtalade att Visingsörådets ekonomi är god och revisorerna 
meddelade att räkenskaperna granskats utan anmärkning. 
 
§ 7. Aktuella Visingsöfrågor 
a/ Oskar Wetter redogjorde för arbetet med utbyggnad av fibernät på hela ön. Om allt går 
enligt planerna kommer de första kunderna att kunna koppla in sig i början av 2013. 
Information och anmälningsmöjlighet kommer att finnas i april månads Visingsöblad.  
 
b/ Bengt Ottosson meddelade att Jönköpings kommun har engagerat sig i frågan om 
reningsverkets funktion. En del förbättring har gjorts och fler planeras. 
 
c/ Ingvar Lif tackade för Visingsörådets engagemang i frågan om den planerade 
hyreshöjningen för flygfältet på ön. 
 
d/ Bengt Ottosson meddelade att en återvinningsstation för glas och papper är på gång 
någonstans i centrum, dessutom kommer sortergården att ha öppet varje lördag framöver 
enligt löfte från Tekniska kontoret. 
 



e/ Bengt Ottosson meddelade också att Visingsörådet sänt en skrivelse till Jönköpings 
kommun angående gång- och cykelväg från Rökinge till Kumlabyskolan. Något svar har 
ännu ej kommit. 
 
f/ Bengt Ottosson redogjorde för läget när det gäller Försvarets planer på att utvidga 
skjutövningarna över Vättern vilket bl a skulle innebära en ljudnivå på 80-90 decibel över 
norra Visingsö. Protestmöten har hållits och ska hållas på flera orter runt Vättern. Synpunkter 
från ett möte på Visingsö i juni 2011 har sänts till Försvarets miljöprövningsnämnd. 
 
g/ Inger Strandberg efterlyste fakta om de borrningar som görs under Vättern för att leta 
efter järnmalmsfyndigheter. 
 
h/  Mathilda Wetter meddelade att bygglov har sökts för utbyggnad av Coop-butiken. 
 
i/ Mikael Krantz redogjorde kort för det förändringar som är på gång gällande 
hemsjukvården. 
 
j/ Johnny Ödeen berättade om hur arbetet med nya färjan fortskrider. Upphandling av 
arbetet med hamnombyggnad planeras till september-oktober. Färjan tillverkas i delar och 
arbetet med hopsättning beräknas starta i december i dockan i Huskvarna. 
 
k/ Lasse Plühm redogjorde för planen gällande ombyggnad av hamnområdet på Visingsö. 
Arbetsplanen finns att titta på i Visingsö Information. 
 
l/ Den ständigt återkommande frågan om bokningsrätt på färjan i framtiden resp på vilket 
sätt bokningen borde kunna ske togs upp av flera mötesdeltagare. 
 
m/ Leif Persson efterfrågade möjligheten att använda displayerna vid färjelägena för 
annan information än bara avgångstider, t ex förseningar och andra trafikhinder. 
 
n/ Karl-Emil Janzon påtalade problemet med att allt för många fotgängare, framför allt i 
centrum, inte använder reflexer under dygnets mörka tid. 
 
o/ Leif Persson frågade om den aktuella skogsavverkningen på ön. Hans Christenson 
som representerar Visingsörådet i skogsvårdsgruppen var tyvärr inte närvarande men 
ordföranden drog huvuddragen i den skogsvårdsplan som gäller. Undervegetation skall tas 
bort så att de ekar som finns kvar får bättre ljus och livsrum att växa vidare. 
 
9/ Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och överlämnade en gåva och 
en blomma till Bernt Strandberg som avgick efter 21 år som Visingsörådets ordförande. Även 
Eva Plyhm avtackades med blomma efter mångårigt styrelsearbete. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Plyhm 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Ottosson              Ronnie Lindén           Leif Persson 


