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Protokoll fört vid Årsstämma med Visingsörådet tisdagen den 11 mars 2014. 

Stämman hölls på Wisingsö Hotell och Konferens. 

Närvarande enligt närvarolista ca 90 personer. 

1. Stämman öppnades. Till Ordförande för stämman valdes Bengt Ottosson och till 

sekreterare Sara Gunnar. 

 

2. Till protokolljusterare valdes Mikael Ödéen och Monica Emanuelsson. 

3. Årsstämmans utlysande. Enighet i att årsstämman blivit utlyst i laga ordning. 

 

4. Verksamhetsberättelse. Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för tiden 

mars 2013 till mars 2014. Visingsörådet har under verksamhetsåret sysslat med 

flertalet viktiga frågor som rör Visingsöbefolkningens levnadsvillkor och miljön 

omkring oss. Den helt överskuggande frågan under året har varit färjetrafiken och 

den nya färjan.   

Se bifogad Bilaga1 med verksamhetsberättelsen.  

 

5. Ekonomiska läget. Kassören meddelar att det ekonomiska läget är gott. 

Visingsörådet har inga stora tillgångar och inkomsterna består av bidrag från 

kommun och länsstyrelse. 

 

6. Revisorernas berättelse. Revisorerna berättar att de granskat Visingsörådets 

redovisning.  Den ekonomiska redovisningen är i god ordning varför de föreslår att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som redovisningen omfattar.  

 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsstämman beslutar enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

8. Fastställande av förslag till ändring av Visingsörådets stadgar som togs vid 

föregående årsstämma i mars 2013. Förslaget skall tas av två på varandra följande 

stämmor för att vinna laga kraft. 

Stämman beslutar att godkänna stadgeändringen. Detta innebär att de nya 

föreslagna stadgarna nu har vunnit laga kraft. Se Bilaga 2. 
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9. Val av ledamöter för den kommande mandatperioden. 

Val av ordförande.  Bengt Ottosson väljs till ordförande för en tid av ett år. 

Styrelseledamöter.  Mattias Wetter, Oskar Wetter, Gunilla Everland-Rylner och Sara 

Gunnar väljs till styrelseledamöter för en tid av två år. 

Miljösamordnare.  Jan Andersson väljs till miljösamordnare för en tid av två år. 

Adjungerad ledamot för det EU-finansierade energiprojektet SMILEGOV. Lars-Göran 

Järvung väljs för en tid av ett år. 

Övriga styrelseledamöter,  Inger Svensson, Georg Wergeman och Magnus Tolf är 

valda till nästa år. 

Adjungerad styrelsemedlem från Visingsö Näringslivsförening är Susanne Svensson. 

Hon är vald av styrelsen för Visingsö Näringslivsförening. 

Val av revisorer. Stämman valde Kelle Norberg och Mikael Ödéen som ordinarie 

revisorer och  Lennart Edlund som ersättare.  Revisorerna valdes på ett år. 

Omval till valberedningen av Hasse Wetterlind och nyval av Janne Moberg.  Som 

ersättare i valberedningen valdes Sonny Krantz. Valberedningen valdes på ett år. 

 

10. Maria Ossiansson, utvecklingschef på Tekniska kontoret, Jönköpings kommun, 

informerade om färjetrafiken. 

Kommunen har än en gång tryckt på frågan om att göra Visingsöleden till allmän led. 

Maria säger att om det skulle till ett beslut om övergång till allmän led idag kommer 

det inte att bli någon avgift och det kommer heller inte bli någon bokning eller förtur. 

Frågan är nu ute på remiss. Beslut i frågan kommer att bli innan sommaren tror hon. 

Om detta beslut inte tas så fortsätter kommunen som huvudman tills vidare. 

Kommunen är kvar som huvudman för hamnkontoret tills vidare. Barackerna på 

Gränna Hamn har fått bygglov till 2015. Bokningsrätten kommer att finnas kvar så 

länge kommunen är huvudman.  

Kommunen kommer att satsa på ett webbaserat bokningssystem om de blir kvar som 

huvudman. Tills vidare används det gamla manuella bokningssystemet. 

Maria jobbar för att det kommer att vara som tidigare med sommarturlista fram till 

mitten av augusti. Efter augusti kommer vinterturlistan att gälla. Kommunen arbetar 

med att ta fram förslag till en ny vinterturlista. Turlistan kommer att anpassas efter 

Braheborgs inkörning, hur lång tid det tar med lastning och lossning. Det förslag som 

finns nu är att färjan ska gå varje heltimma.  

 

Under frågestunden efter Maria Ossianssons information rörande färjetrafiken 

framfördes många synpunkter: 

Färjetrafiken är oerhört viktig för Visingsös framtid. Det finns en rädsla för att det 

kommer bli en höjning av avgiften som gör att det blir dyrt att leva ett normalt liv på 

Visingsö. En ökad avgift kommer också att påverka föreningslivet samt turismen på 

ett troligtvis negativt sätt. 

Konstigt att frågan om huvudmannaskapet inte är klart ännu. Denna fråga har varit 

uppe till diskussion i 40 år. Långt lidandes historia, samma återvändsgränd som 

tidigare.  Det handlar om pengar. Trafikverket vill inte ha ökade kostnader. 

Förhalningar som gör att det nu är i ett läge där det inte går att genomföra.  

Vi vet vilka turer där nya färjan inte kommer att räcka till. Därför borde man kunna 

planera redan nu vilka turer där det ska sättas in extra kapacitet. Ska vi betala sa ska 

vi komma över när vi vill, enligt turlistan, blir det allmän väg och gratis blir saken en 

annan.  
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Om man har synpunkter på turlistan kan man vända sig till, Maria Ossiansson. Försök 

att samordna så mycket som möjligt till busstrafiken pågår. Detta gäller framför allt till 

linje 101 med fasta avgångar. Buss 122 har en mer flexibel tidtabell än övriga bussar 

och kan lätt anpassas till färjans turer.  

När det gäller biljetthanteringssystem väntar kommunen på beslutet om det blir ny 

huvudman eller inte. Blir det betalning kommer biljettautomater att sättas upp. 

Diskussioner pågår om att sätta betalautomaterna på Visingsö. 

Hur mycket är Visingsös befolkning beredda att betala för att åka båt? Som det ser ut 

nu så kommer inte pengarna att räcka till så en taxehöjning kommer då att vara 

aktuell. Det har varit samma taxa sedan 2004. 

Enligt färjepersonalen kommer bemanningen med en person som tar betalt av 

passagerarna inte att hinna med alla passagerare vilket kommer innebära att halva 

båten åker gratis.  

Antalet besättningsmän på nya färjan är klart. Enligt muntligt besked skall det vara 4 

man. 

En befälhavare, en överstyrman samt två matroser. På sommaren med många 

passagerare eventuellt ytterligare en matros. 

Den stora frågan som det inte finns något svar på ännu är vem som ska få förtur om 

förturssystemet skulle komma att införas om leden blir allmän?  

Se bilaga 3 med Marias bilder. 

 

Distriktschefen på Färjerederiet, Jonny Ödéen, berättade hur det går med den nya 

färjan. Besättningen tränas nu för att lära sig köra den nya färjan.  

Övertagandet av båten skedde den 21 februari. BB kommer troligtvis att gå i drift 1 

maj. Överstyrmän kommer att anställas, rekrytering sker nu.  

Färjelägena är inte optimala. De kommer att behöva justeras. Hur lång tid detta tar är 

svårt att säga. Christina Brahe kommer att finnas som resurs om Braheborg inte kan 

köra, Christina kommer att finnas som reservfärja året ut. 

Se Bilaga 4 med Jonnys bilder. 

 

11. Förslag till remissvar till Trafikverket angående huvudmannaskapet för 

Färjetrafiken Gränna-Visingsö. Kommunen är huvudman idag. Trafikverket 

handlägger Jönköpings kommuns begäran (från 2006) om statligt övertagande av 

leden. Förutsättningarna har ändrats sedan avsiktsförklaringen 2008 gällande förtur 

och avgiftsuttag. Remissrunda till alla berörda sker just nu. Beslut i frågan väntas 

innan sommaren. Visingsörådet skall före den 14 mars sända in en remiss i frågan till 

Trafikverket. Det finns åsikter både för och emot ett statligt övertagande av leden. 

Bokningsrätten belystes i flera inlägg som mycket viktig. Samtidigt får inte 

biljettpriserna rusa i höjden. Vägkostnadsprincipen bör gälla!  Styrelsen fick 

uppdraget att sammanställa och skicka en remiss med de framförda åsikterna. 

 

12. Aktuella Visingsöfrågor:  

 

Separat cykelväg: Önskan om att bygga cykelväg från hamnen upp till centrum. 

Svårt att bygga rent praktiskt. Visingsörådet har haft uppe frågan i flera omgångar till 

kommunen men inget har hänt. Nu när det kommer att bli ökad trafik på ön behöver 

cyklisterna skyddas. Önskan om att börja med en cykelväg från hamnen upp till 

kyrkan åtminstone.  

Fler hastighetsdämpande åtgärder önskas, framförallt där husen ligger nära vägen.  
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Miljöproblem på vägen: Hästskit på vägen. Vad händer med detta problem? På 

många ställen i världen så har man påsar hängande bakom hästen för att samla upp 

hästskiten. I väglagen står att den som förorenar på vägen skall också göra rent efter 

sig. 

 

Städning och renhållning på allmänna platser på Visingsö: Allmänna platser 

inom hamnområdet och på andra ställen där många turister finns och vistas städas 

inte. Papperskorgar och soptunnor svämmar över och ingen från kommunen verkar ta 

ansvar för renhållningen. Här måste Visingsörådet agera för att vi skall få en snygg 

miljö. 

Insamlingsstation för papper och glas: Den tidigare föreslagna Miljöstationen för 

insamling av tidningar och glas vet vi inget om idag. Kommunen har anvisat en plats 

som inte uppskattats av alla. Kanske vore det praktiskt att ha stationen vid nuvarande 

sorterstation vid Södra Marken. 

 

Befolkningsutvecklingen på Visingsö: Ordföranden meddelade att nya 

befolkningssiffror från SCB nu kommit. Visingsö har under 2013 ökat med 4 personer 

från 746 till 750 personer. Detta är mycket glädjande då de flesta andra öar i Sverige 

idag har en negativ befolkningsutveckling. Se Bilaga 5. 

  

13. Avslutning. Då inga övriga frågor fanns tackade ordföranden för visat intresse och 

förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sara Gunnar 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Bengt Ottosson  Mikael Ödéen Monica Emanuelsson 

 

   

 

 

 

 

  



Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 

2013-03-25 till 2014-03-11. 

 

 

  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten utöver årsmötet. 

Offentligt sommarmöte hölls i juli i VAIS-stugan under god tillslutning av öbor och 

sommarboende. 

Viktiga aktiviteter under verksamhetsåret: 

 Färjetrafiken. Visingsörådet ingår i samrådsgrupp tillsammans med VNF, 

Kommunen, Länstrafiken och Färjerederiet. Gruppen har haft 3 möten. 

 Miljöfrågor. Reningsverket, Utökade skjutningar över Vättern, Nya planerade 

gruvan i Norra Kärr. Vi har deltagit i möten, besvarat remisser och förslag och 

överklagat förslag till beslut. Vår miljösamordnare Jan Andersson bevakar 

miljöfrågorna. 

 Vätternvårdsförbundets vattenråd. Vi är medlemmar och deltar i aktuella möten 

om allt som händer med sjön Vättern. 

 Nationellt arbete i Skärgårdarnas Riksförbund genom deltagande vid 

representantskapsmöten och årsstämma. Deltagande i SRF Färjegruppen (Bengt 

Ottosson), SMILEGOV Energiprojekt för öar (Lars-Göran Järvung),  

 Distriktssköterskemottagningen på Visingsö. Har återuppstått i mindre skala och på 

försök fram till maj 2014 efter flera påtryckningar på Vårdcentralen i Gränna med 

stöd från pensionärsföreningen. 

 Kumlabybadet. Vi jobbar tillsammans med, och stöder VAIS arbete, med fortsatt 

uppföljning för att säkra framtiden för Kumlabybadet och Kumlaby Fritidsområde. 

 Skogen på Visingsö. Visingsörådet har representant i Skogsskötselgruppen (Hans 

Christensson).  Aktuella ärenden 2013: Ridning i skogen. Tillsyn av vandringsleder, 

aktuell avverkning mm. 

 Landsbygdutveckling. ( Tidigare Centrumutveckling ) Visingsörådet deltar i arbetet 

tillsammans med Lena Claesson från Jönköpings kommun. Vi jobbar med fördelning 

av bidrag för utveckling av landsbygden tillsammans med föreningar och byalag. 



 Fibernätsutbyggnad pågår för fullt. Vår styrelsemedlem Oskar Wetter har varit en 

av de drivande krafterna för genomförandet. 

 Väg och trafiksituationen på Visingsö har diskuterats.  Flera byalag är oroliga för 

ökad olycksrisk samt det framtida vägunderhållet med en alltmer ökande trafik 

med tunga fordon. Detta arbete fortsätter under 2014 genom kontakter med 

myndigheter och vägföreningar för att hitta en bra lösning. Kommunen har 

föreslagit hastighetssänkningsåtgärder i centrum som kommer att införas under 

2014. 

 Visingsörådet har ”insynsaktier” i Grenna Hamnbolag som driver verksamheten i 

hamnområdet med parkeringen och småbåtshamnen. Visingsörådets ordförande 

sitter i styrelsen som ordinarie ledamot. 

 

Visingsörådets styrelse har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Styrelsemedlemmar Bengt Ottosson  Ordförande 

  Magnus Tolf  Styrelseledamot 

  Gunilla Everland Rylner Styrelseledamot 

  Inger Svensson Styrelseledamot  

  Oskar Wetter Styrelseledamot 

  Sara Gunnar  Styrelseledamot  

  Mattias Wetter Styrelseledamot 

Georg Wergeman Adjungerad representant för de 

fritidsboende på Visingsö   

Susanne Svensson Adjungerad ledamot från VNF 

Jan Andersson Adjungerad Miljösamordnare 

  Lars Göran Järvung Adjungerade ledamot för  

    Energiprojekt SMILEGOV, EU-projekt 

    inom Skärgårdarnas Riksförbund 

 



 

Stadgar antagna på årsstämman 

 2014-03-11 

 
 

STADGAR 
 

§ 1 Ändamål 
Visingsörådets uppgifter är 
 
att vara ett partipolitiskt och ideellt 
 obundet samarbetsorgan för till-
 godoseende av den på Visingsö 
 bosatta befolkningens intressen 
 
att tjäna som kontaktorgan mellan 
 invånarna på Visingsö och 
 Jönköpings kommun i övrigt 
 
att kunna tjäna som remissinstans för 

frågor rörande Visingsö 
 
att  verka för information, debatt och 
 samverkan kring och för Visingsö 
 som boendeort 
 
att verka för samarbete mellan 

invånare, organisationer och 
institutioner på Visingsö 

 
att bevaka miljöfrågorna som berör 

Visingsö och Vättern 
 
§ 2 Organ och uppgifter 
Visingsörådet har följande organ: 
Stämman och styrelsen. Vidare kan vid 
behov tillsättas utskott för föreningslivet 
och särskilda samhällsfrågor samt vid 
tillfälliga projekt. 
Visingsörådet är medlem i Skärgårdarnas 
Riksförbund som arbetar rikstäckande 
med skärgårdsfrågor och förenings-
medlem i Vätternvårdsförbundet som 
bevakar allt som sker med sjön Vättern.  
   
Stämman och styrelsen 
Vid stämman äger alla Visingsöbor samt 
lagfarna fastighetsägare rätt att närvara 
och samtliga har yttrande- förslags- och 
rösträtt. Förslagen överlämnas till 
styrelsen för handläggning. Stämman 
sammankallas till årssammanträde under 
mars månad. Kallelse sker genom 

annons i Visingsöbladet och på 
anslagstavlorna.    
Stämman utser vid årssammanträdet 
ordförande för ett år i taget, samt ytter-
ligare 6 styrelseledamöter, varav en skall 
vara ungdomsrepresentant och en skall 
vara samordnare för miljöfrågor. 
En adjungerad ledamot för fritidsboende, 
lagfarna fastighetsägare väljs också.   
Styrelsens ledamöter väljs på två år 
växelvis. 
Vidare ingår 1 adjungerad ledamot för 
Visingsö Näringslivsförening som utses 
av styrelsen för Visingsö Näringslivsför-
ening.  
Dessutom väljs 2 revisorer och 1 
revisorssuppleant, 2 ledamöter till 
valberedning och 1 suppleant, alla på ett 
år.  
Vid årsstämma förs protokoll, som 
justeras av ordföranden jämte två 
protokolljusterare. 
 
§ 3 Finansiering 
Visingsörådets verksamhet förutsätts 
finansierad genom anslag och frivilliga 
bidrag. 
För Visingsörådets ekonomiska 
förvaltning svarar styrelsen och det 
ekonomiska läget redovisas vid 
årsstämman. 
 
§ 4 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan endast ske 
genom beslut vid två på varandra 
följande stämmor. 
 
§ 5 Upplösning 
Beslut om Visingsörådets upplösning 
skall fattas vid två på varandra följande 
stämmor samt ske med två tredjedels 
majoritet. Visingsörådets tillgängliga 
medel överlämnas därvid för användning 
för lämpligt ändamål på Visingsö. 

 



”Senaste nytt om huvudmannens planering av färjetrafiken” 

Den 11 mars 2014- Visingörådets 

årsmöte 

 

 

 

 

 

 

Maria Ossiansson 

 

Utvecklingschef tekniska kontoret 
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Historik Visingsöleden ang huvudmannaskap 

1960  Den privata färjeleden övergår till kommunen 

1999  Jönköpings kommun ansöker om ändring till statlig 

 huvudmannaskap 

2005  Transportpolitisk proposition – Moderna transporter sätter 

 upp kriterier för vilka färjeleder som bör vara statliga 

2006  Jönköpings kommun ansöker om ändring till statligt 

 huvudmannaskap 

2008 Avsiktförklaring mellan Trafikverket och Jönköpings 

 kommun 

2012 Driften av färjeleden läggs ut på entreprenad till 

 Trafikverkets Färjerederi 

2014  Ny färja klar att tas i drift  



Huvudmannaskap 
• Kommunen är huvudman idag.  

 

• Trafikverket handlägger Jönköpings kommuns begäran (fr 2006) 

om statligt övertagande  

 

• Förutsättningarna har ändrats sedan avsiktsförklaringen 2008 

gällande förtur och avgiftsuttag 

 

• Remissrunda till alla berörda sker just nu 

 

• Beslut i frågan väntas innan sommaren 

 

 

 



Inom Hamnkontoret jobbar  vi nu med 

Att kommunen är kvar som huvudman tills annat beslut fattas: 

• Nytt hamnkontor – bygglov är beviljat på nuvarande bodar i 

hamnen till 2015 

• Uppdatering av befintlig bokningssystem till Braheborg är klart 

• Återbesätta tjänster (pga pensionering) – timvikarier anställs 

• Förbättra efterlevnaden av bokade turer 

 

 

 

 



Statistik färjeleden  

2011-2013 



Beläggningsgrad Visingsöleden 

 ÅR 2011 2012 2013 

Juni-

aug 

2013 

Beläggningsgrad Ebba 

(Fordon Max 22) 51% 46% 50%  65% 

Beläggningsgrad Christina 

Brahe  (Fordon max14) 61% 57% 61%  73% 

Beläggningsgrad Ebba 

Passagerare 10% 10% 10%  

Beläggningsgrad C Brahe 

Passagerare 15% 14% 14%  

 

 



Antal resande och fordon  2011-2013  alla turer 

År Lastbil 

utan 

släp 

 

Lastbil 

med 

släp 

Bilar Bussar Passagerare 

2013 1745 1124 73235 114 240463 

2012 1448 688 70456 119 233667 

2011 1588 927 70490 141 235778 



TURLISTA 
 

Överenskommelse: 

 

Minst en månad i förväg ska trafikanterna meddelas 

om ändrad turlista 

 



Turlista 

Förhandlingar och kostnadsberäkningar pågår. Tillsvidare gäller 

följande: 

• Ebba och Christina kör ordinarie vinterturlista. 

• Fram tills Braheborg sätts i trafik gäller samma tidtabell som 

tidigare. 

• Idagsläget arbetar vi för att Braheborg ska sättas i drift 1 maj.  

• Tidtabell som ska gälla när Braheborg tas i drift är inte helt 

beslutad men förslaget är att när BB sätts in på leden försvinner 

CB´s turer och följande förändring sker på turlistan: 06:00 och 

06:25 slås ihop till 06:15 med avgång från Visingsö. Ytterligare en 

tur sätts in 18:50 från Visingsö och 19:20 från Gränna. 

 

 



Från Visingsö Från Gränna 

5:15 5:45 

6:15 6:45 

7:25 7:55 

8:30 9:30 

10:00 10:30 

11:00 12:00 

12:30 13:00 

13:30 14:10 

14:40 15:15 

15:45 16:15 

16:45 17:20 

17:50 18:20 

18:50 19:20 

19:50 20:20 

21:10 21:40 

22:40 23:10 

01:15:00 * 01:45:00* 

* helg fre-lör   

Prel. förslag på ny turlista när BB sätt i trafik  



Turen kl 06:00 tillsattes som en dubbleringstur för 06:25 färjan  

 

Dubbleringsturen tas bort eftersom Braheborgs förväntas klara 

nuvarande behov. 

 

Tiden för avgång planeras flytta till kl 06:15. 

 

Under perioden juni-aug 63 dagar tillkommer förstärkning med Ebba 

Brahe från kl 0925 – ca 1900.  

 

 



 

• Tidtabellen ska samordnas  så att kollektivtrafik underlättas 

 

• Vid arbetspendling skall trafikanten i normalfallet inte missa mer 

än en färjetur 

 

• Om fordon lämnas vid en tur skall normalt om möjligt 

dubbleringstur köras. 

 

• Dubbleringsturer kan även göras för att förebygga att köer 

uppstår 

 
 

Förutsättningar: 

Enligt bil 1 Entreprenörsavtal som gäller från och 

med ny färja tas i drift: 



Turlista 

Osäker pga: 

 

Osäkerhet råder om när Braheborg kan sättas i drift. 

 

Avtalets förutsättningar har ändrats som påverkar kostnadsbilden. 

(Bemanning, säkerhetsbeslut, dubbleringsturer mm) 

 

Jobbar för att inga förändringar varken i turtäthet eller turlista 

görs jämfört med tidigare år förrän efter högsäsongen – mitten 

av augusti 

 

 

 

 



Turlista inför hösten 2014  

Trafikantråd  

Samordnad med busstrafik. 

Inkörning av Braheborg klargör överfartstider, 

lastning och lossning 

 

Enligt avtalet finns en exempelturlista  - med fasta 

avgångar 1 gång per timme = 19-20 turer per dygn 

05.00 – 23.00 

 

Fördelar med fast turlista  

 

 



Sammanfattning 

Beslut om huvudmannaskap – påverkar övriga beslut 

 

Turlista – En månads framförhållning för trafikanterna 

 

Braheborg går in på Ebbas turer och Christinas turer tas bort under 

lågsäsong 

 

Målsättning – Samma turlista och turtäthet fram till mitten av augusti 

 

Ny turlista – fasta timturer from hösten 2014 



1 2014-03-25 

Braheborg 



2 2014-03-25 

Braheborg 



3 2014-03-25 

Braheborg 



4 2014-03-25 

Braheborg 



5 2014-03-25 

Driftsstart Braheborg 

• Utlovad leverans 4/12. Leverans 21/2  

• Preliminär driftsstart  Feb/mars. Nu april/maj 

• Nyrekrytering av överstyrmän (42 ansökningar) 

• Dokumentation för erhållande av certifikat 
• Alarmplaner Underhållsplaner Övningsmanualer Säkerhetsinfo Behörighet 

• Justering av färjelägen 
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Serie1 

Visingsös befolkningskurva 2013 
Antal innevånare 31/12 2013 är 750 personer.  
Ökning med 4 personer sedan föregående år. 

Antal 

Ålder 




