
















Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 

2014-03-1 till 2015-03-24. 

 

 

  

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 TRAFIKANTRÅDET tillsammans med VNF, 

Kommunen, Länstrafiken och Färjerederiet. Gruppen har haft 7 möten sedan den 

bildades. 

 Kommunens engagemang i Visingsös turist och servicefrågor. Vi har haft besök av 

både nye stadsdirektören Karl-Johan Korsås och nye VD:n för Destination 

Jönköping Patrik Olderius. De har på ort och ställe fått en inblick i våra aktuella 

problem. Hittills har vi inte sett några resultat av överläggningarna. 

 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. 

 Visingsörådet är medlemmar i Skärgårdarnas Riksförbund. Nationellt arbete genom 

deltagande vid representantskapsmöten och årsstämma. Deltagande i SRF 

Färjegruppen (Bengt Ottosson), SMILEGOV Energiprojekt för öar (Lars-Göran 

Järvung),  

 Distriktssköterskemottagningen på Visingsö är åter stängd efter prövoperioden 

2014. Vi väntar besked från ansvariga chefer inom regionens sjukvårdsorganisation 

om vad som skall hända. 

 Skogen på Visingsö. Visingsörådet har representant i Skogsskötselgruppen (Hans 

Christensson).  Aktuella ärenden 2015: Situationen i skogen efter stormen Egons 

härjningar. Statens Fastighetsverk har från årsskiftet tagit över förvaltningen av 



Visingsborg och Näs slottsruiner. Vi får se vad detta innebär för underhållet och 

tillgängligheten för allmänheten. 

 Landsbygdutveckling. ( Tidigare Centrumutveckling ) Visingsörådet deltar i arbetet 

tillsammans med Lena Claesson från Jönköpings kommun. Vi jobbar med förslag till 

fördelning av bidrag för utveckling av landsbygden tillsammans med föreningar och 

byalag. 

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

hamnområdet med parkeringen och småbåtshamnen. Visingsörådets ordförande 

sitter i styrelsen som ordinarie ledamot vald på ett personligt mandat. 

 

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 

Jan Andersson Styrelseledamot   

Georg Wergeman Adjungerad representant för de 

fritidsboende på Visingsö   

Susanne Svensson Adjungerad ledamot från VNF 

  Lars Göran Järvung Adjungerade ledamot för  

    Energiprojektet SMILEGOV, EU-

    projekt inom Skärgårdarnas 

    Riksförbund 

 



Den 24 mars 2015 - Visingsörådets årsstämma 

Maria Ossiansson 

Utvecklingschef tekniska kontoret 

Annika Börjesson

Projektanställd tekniska kontoret

Visingsötrafiken

Aktuellt från 

trafikhuvudmannen



1. Status huvudmannaskap 

2. Pågående projekt

4. Statistik resande 

5. Turlista sommaren



Huvudmannaskap

• Trafikverket avslog Jönköpings begäran om statligt 

övertagande av Visingsöleden 2014-10-07

• Jönköpings kommun överklagade beslutet till regeringen 

2014-11-05

• STATUS IDAG: Väntar nu på regeringens beslut i frågan.

• Entreprenörsavtalet med TRVF löper på under tiden –

förhandlingar om budget på årsbasis.



Pågående projekt

Annika började på tekniska kontoret i februari för att arbeta    

med olika frågor kopplade till Visingsötrafiken. 

- Biljettsystemet: se över alternativ till att modernisera och 

förenkla nuvarande system - ta fram alternativa förslag till beslut

- Bokningssystemet: se över alternativ till att modernisera och 

förenkla nuvarande system, till exempel möjliggöra bokning på 

internet - ta fram alternativa förslag till beslut

Möjligheter till förändringar för införande på både kort och lång sikt 

utreds för beslut. 



Lång sikt: Beslut om huvudmannaskap måste först fattas innan 

det finns möjlighet att fatta beslut i kommunen om mer 

omfattande förändringar

Kort sikt: 

- Enklare förändringar kan förhoppningsvis göras innan 

beslut om huvudmannaskap tas. Förslag utreds under 

våren - inget färdigt förslag finns framme ännu. 

- Specialpriser/rabatter? Utredning pågår- beslut från 

tekniska nämnden.

Pågående projekt



Antal resande och fordon t/r–resa

2011-2014

År Lastbil 

utan släp 

Lastbil 

med släp 

Bilar Bussar Passagerare 

2014 1 539 857 78 050 137 247 980

2013 1 770 1 170 74 103 114 241 976

2012 1 448 688 70 456 119 233 667

2011 1 588 927 70 490 141 235 778



Statistik färjeleden 2011-2014 

Beläggningsgrad 

Visingsöleden
2011 2012 2013 2014 Juni-aug 

2013 

Juni-aug

2014

Ebba Brahe

(Fordon Max 22) 
51% 46% 50% 49% 65% 53%

Christina Brahe 

(Fordon max14) 
61% 57% 61% 55% 73% 62%

Braheborg 

(Fordon max 34) 
40% 49%

Ebba Brahe

Passagerare 
10% 10% 10% 10% 17% 17%

Christina Brahe 

Passagerare 
15% 14% 14% 11% 21% 19%

Braheborg 

Passagerare 
10% 18%



*Ebba Brahe/Christina Brahe
Kör fredag, lördag, söndag 
från 1 maj-14 juni 
och 31 augusti-27 september.

Kör dagligen perioden däremellan,
15 juni-30 augusti



Frågor?



Visingsöleden

Visingsörådet 

150322
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Avvikelserapporter Braheborg

2014 09 05 -2015 02 28

• Totalt inkomna avvikelser 65 st

• Antal händelser som haft påverkan på trafiken 24 st

• Sjuk- och blåljustransporter 14 st

• Återstår 10 st störningar relaterade till 

teknik/handhavande etc.
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Härledda kategorier för driftstörningar

Braheborg 2014 09 05 – 2015 02 28

• Larm/Elfel                    1   

• Landgång                                      4

• Mänskliga fakt.                  2

• Väder                          1

• Bogvisir                       1

• Bränsle                        1
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Vad är problemet med färjeläget?

• Slangbrottsventilen!

BRAHEBORG
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Vad är problemet med färjeläget?

• Slangbrottsventilen!

BRAHEBORG
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Lösningar på problemen

• Hur återställer man systemet med slangbrottsventilen

• Tydligare manualer, utbildning

• Övervakning med optiska mätarklockor

• Byte av sensorer/brytningsläge

• Ny programvara

• Anpassning av färjeläget/Braheborg

• Bredare insegling Ergonomi Sikt m.m
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Braheborg v. 13

• Garantijobb = varvets åtagande vid reklamationer.

• Serviceåtagande från leverantörer

• Åtgärder för arbetsmiljö och säkerhet

• Reparation av skadat fäste för bogvisir

• Justering/inpassning mot färjeläge
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Tidsplan Braheborg v. 13

Må        Tisd Onsd Torsd Fre Lör Sön

Garantijobb 

Serviceåtagande

Reparation bogv.

Arbetsmiljö

Inpassning läge
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Ebba Brahe våren -15

• Uppgradering till fartområde D. (Dispens 2009)

• Nya skott (väggar) i maskinrum

• Ny/ombyggnad av ventilation

• MES-stationer

• Omdisponering av pass.salonger/personalutrymmen

• (Allmän uppfräschning)

• Renovering och fortlöpande underhåll
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Aktuella miljöfrågor i Visingsörådet, status 2015-02-23                

Projekt utbyggnad reningsverket Visingsö inkl. dagvatten avledning.    

Reningsverket är nu utbyggt för att inrymma förbättrat kemsteg och grovavskiljning på  

inkommande avloppsvattnet. Grovslamscentrifugen är beställd för att avskilja ytterligare 

grova partiklar. Installationen beräknas vara klar vid semestertid. Dammarna är färdig- 

muddrade och flöden mellan verk och 1:a damm är hopkopplade med kemsteg och bio- 

steg. Utflödet till utloppsbrunn till Vättern görs från 2:a damm och har då genomgått 

hela processen som avslutas i och med att 2:a dammen och exponeras av syre och luftens 

ozon. 

Slutkommentar: Verkchef Jan-Erik Lönn bekräftar att slutresultatet redan i nuläget 

har givit en markant förbättring av utloppskvaliteten och som medverkar att ge verket en 

överkapacitet  i synnerhet då all takavrinning och ovidkommande dagvatten i slutändan har 

kopplats bort. Samtliga 14 abonnenter som fått föreläggande om bortkoppling av 

takavvattning har åtgärdat detta på ett mycket bra på ett samarbetsvilligt sätt. 

Den stora belastning av dagvatten är Annero som kommer att få ett föreläggande om vite  

om inte de planerade åtgärderna sätts i verket. 

 

VA-avdelningen har även planerat en relining av avloppsnätet under vinterhalvåret 

som tyvärr måste uppskjutas till sommarens torkperiod, eftersom marken ej hittills varit 

tjälad och odlingsmarken i nuläget annars skulle kunna  köras sönder av arbetsfordon. 

Kommunen räknar med att ombyggnationen av verket exklusive dagvattenbortkoppling 

hamnar som planerat på 5 milj. kr. 

Visingsö har med hela projektet fått ett miljömässigt lyft och som kapacitetsmässigt  ger  

förutsättningar att  välkomna ytterligare nya Ö-bor. Vi kommer fortsättningsvis även  

möjlighet att få slippa de smutsiga utsläppen som uppstått vid de tidigare bräddningarna  

och därigenom skapa en  bättre och renare vattenmiljö i Vättern för allas trevnad. 

 

/Jan Andersson, miljösamordnare för Visingsörådet/ 
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Aktuella miljöfrågor i Visingsörådet, status 2015-02-23   

Försvarsmaktens ansökan om utökad verksamhet                              
Skjutmål Hammaren, Brevik Karlsborg   

Detta har hänt:                                                                                                                                                                                                          
Försvarsmakten (FM)  har i sin ansökan ej redovisat tillräckligt material angående 

alternativ övningsplats varför ärendet återremitterades av Miljöprövningsdelegationen  

(MPD) i Västra Götalands LST. Ärendet prövades igen men remitterades till Miljö- 

departementet. Som återigen gick tillbaka till MPD. Där fastlades att FM återigen måste 

göra förnyad komplettering enligt Natura-2000 EU-direktiv. FM har gjort denna 

komplettering utförd av 3 stk konsultföretag som dock anför tidigare äldre analyser 

och utredning. Ärendet ska den 3. mars 2015 ta upp förnyad behandling i MPD av 

ärendet som kommer att prövas enligt gällande Miljöprövningsregler. 

Kommentar: 

Visingsörådet fick i inledningsskedet inbjudan av LST i Jönköpings Län att inkomma 

med remissyttrande till LST i V Götaland. Detta gjordes redan för cirka 2 år sedan. 

Där påvisade vi kommande olägenheter genom påverkan av vatten och bullerproblem 

med hänvisning till Natura-2000-direktivet. Dessutom  hänvisade vi även det faktum att 

FM utelämnat förslag till alternativa  övningsplatser,  vilket också föranledde att ansökan  

krävdes på komplettering. Denna komplettering anser vi också i dagsläget ej på något sätt  

kan godkännas p.g.a. undermålighet. Synpunkter från  Vätternvårdsförbundet innebär 

att man ur vattenperspektiv rekommenderar LST att övningarna och ansökan ska  

tidsbegränsas till 10 år. Visingsörådet däremot har yrkat helt avslag på FMs ansökan. 

Vi kommer att under mars månad få information om MPDs ställningstagande, om 

man kan fatta beslut inför den kommande miljöprövningen eller om ärendet åter 

ska bollas till regeringen. Vi kommer troligtvis även kunna överklaga ett miljöprövnings- 

beslut. Sista ordet är inte sagt än. Rüdiger Kasche har detaljstuderat FMs konsultrapport 

rörande påverkan och eventuella störningar av fågelhabitatet. Han har gjort en inlaga 

med kommentarer som tillställts  Aktionsgruppen Rädda Vättern att användas i kommande 

överklagan till MPD. /Jan Andersson, miljösamordnare för Visingsörådet/ 
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Aktuella miljöfrågor i Visingsörådet, status 2015-02-23   

Exploateringsföretaget TASMAN ansökan om brytning av REE-
metaller (sällsynta jordartsmetaller) i Norra Kärr, Gränna   

Detta har hänt:                                                                                                                                                        
TASMAN AB, ett kanadensiskt prospekteringsföretag har erhållit bearbetningskoncession 

på ett cirka 3 kvadratkilometer stort område vid Norra Kärr. Området ligger bara 1500m 

från Vätterns strandkant och har avrinningsförbindelser med flera bäckar rakt ner i Vättern. 

Flera protestaktioner har ägt rum och kommer att äga rum då man i första hand konstaterar 

att stora risker finns för Vätterns dricksvatten. Dessutom agerar naturskyddsorganisationer 

för att bevara och skydda orådets naturvärde. De boende i området representerar ett 

30-tal familjer med gårdar och jordegendomar som nu lever under akut hot om tvångs 

inlösning.  TASMAN håller f.n. på med analyser av lämpliga processer för att anrika 

metallerna i samarbete med Chalmers Universitet.  Man vet att processerna kräver stort 

användande av miljöfarliga kemikalier  som i sin tur skapar miljöproblem vid hantering och 

frakter. TASMAN  har i nuläget ännu ingen precisering av de behövliga områden som 

behövs i samband bearbetningen. Man har heller inte gjort den miljökonsekvensbeskrivning 

inför den kommande milöprövning som kommer att ske av miljööverdomstolen. 

 

Visingsörådet  har gjort följande:                                                                                                                                    
- Visingsörådet var för 1½ år sedan arrangör för ett seminarium där representanter för   

Länsstyrelse, TASMAN, Jönköpings Kommunstyrelse, Vätternvårdsförbundet och  

Aktionsgruppen Rädda Vättern samt stort antal intresserade besökare. 

 

- För  cirka  1 år sedan skickade Visingsörådet  in till Högsta Förvaltningsdomstolen  en  

en ansökan om prövning av Regeringens beslut om bearbetningskoncession.  HVD 

meddelar beslut om att ärendet gått till Regeringen för klargörande av koncessions- 

frågor. Dessa klargörande ska  vara hos HVD  2015-03-06. Dom kommer därefter att 

meddelas Visingsörådet.    
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- Visingsörådet har deltagit som medarrangör tillsammans med Aktionsgruppen Rädda  

Vättern (ARV) , Sv. Naturskyddsföreningen, Gränna Skogsgrupp i ett gruvseminarium under 2  

dagar i Gränna Kulturhus. Som speciellt inbjudna var politiker från kommunerna runt  

Vättern eminariet gästades av medverkande sakkunniga inom gruvområdet med inriktning  

på forskning. Ett liknande seminarium kommer att genomföras i september 2015 då ett 

utökat antal sakkunniga kommer att medverka. 

 

- Undertecknad bistår  ARV-Gruppen i Gränna med projektet Norra Kärr. Syftet för  

mig är att försöka hjälpa och förstå problematiken för de boende i trakten runt Norra Kärr 

och ge dem hjälp för att kunna agera gentemot TASMAN, som uppträtt på ett mycket 

arrogant sätt mot dessa boende. Deras till synes hjälplöshet berodde i första hand på att 

de såg ett enskilt agerande som oerhört svårt. Vid första mötet var det betydelsefullt att de 

fick klarhet i att var och en kan och har laglig rätt att agera sakägare i kommande process.  

Men att agera var och en för sig kommer visa sig verkningslöst. Utifrån detta följde 

den viktiga frågan om man var villig att samordna agerandet i någon form. Intresset var 

stort och detta blev starten till att bilda en intresseförening som idag räknar över  

30 medlemmar och som växer undan för undan. 

Till nästföljande möte beslutades att kalla en jurist med specialinriktning på miljökompetens. 

Vid detta mötet bestämdes enhälligt att föreningen skulle agera med juristen som  

motpartsombud till TASMAN. Kostnaden beräknades i ett inledande skede uppgå till 

SEK 120´000 och att delas lika mellan medlemmarna. Förberedande underlagsanalyser 

för kommande process är just nu i full gång. 

 

 

/Jan Andersson, miljösamordnare för Visingsörådet/ 
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Åldersstruktur för befolkningen på Visingsö  31 december2014
Totalt antal innevånare 752

Ökning med 2 personer sedan 31 december 2013
Antal




