
Årsredovisning 2018 Visingsörådet

Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-
01-01 - 2018-12-31

- Bengt Svensson Ordförande
- Nils Olof Fries Vice ordförande
- Marie Lagehäll Kassör
- Kirsten Ekström Sekreterare
- Kjell Augustsson Ledamot
- Mattias Wetter Ledamot
- Linda Adolfsson Ledamot
- Lena Moberg Ledamot
- Tomas Gunnarsson Ledamot 

Möten och information
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Utöver dessa arbetar vi också 
i mindre grupper/utskott t.ex. SGFs Miljö o Energi, Kommundelsutveckling, 
Trafikantrådet, Hamnrådet, Kulturrådet m.fl. Protokoll och rapporter finns på 
förenings hemsida samt i en pärm på biblioteket.
Aktivitetsplan
Verksamhetsåret inleddes med att styrelsen tog fram en aktivitetsplan baserad på 
den verksamhetsplan, som stämman godkänt.
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 som beslutades av stämman 2018

*Visingsöborna känner till Visingsörådet och de kontaktvägar som finns samt 
vilka aktuella frågor som behandlas



Vi använder det digitala systemet genom att sprida information via facebook och vår 
hemsida. Protokoll finns även på biblioteket. Vi annonserar i Visingsöbladet varje 
månad.
* 250 stycken personer delar information från vår Facebookssida
Vi har f.n.240 följare på facebook
*Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling 
Efter vår paneldiskussion på stämman 2018 har vi fortsatt att ha dialog med 
Visingsöbostäder, 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 haft ett föreningsledarmöte (inkl. byalagen) 2018
Ett välbesökt möte genomfördes den 17 november. 22 personer som representerade 
18 föreningar och byalag hade hörsammat inbjudan. En s.k. swotanalys 
genomfördes (fördelar, svagheter, möjligheter och hot). Deltagarna kom fram till över 
40 förslag på möjligheter som stödjer Visingsös framtid och utveckling. 
Uppföljningsträffar planeras där vi kommer att göra konkreta aktivitetsplaner.
 *Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter t.ex. 
Jönköpings kommun
Arbete pågår hela tiden med att etablera kontakter med politiker och tjänstemän inom 
kommunen. Vi har idag bra kontakt nära samarbete med delar av Tekniska kontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Äldrenämnden samt Miljö och Hälsa.
* Vi har haft minst ett möte med kommundelsrådet 2018 
Vi har endast haft telefon och mailkontakter. Kommundelsrådet upphörde den 31 
december 2018.
*Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan 
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. Vi 
har varit värd för möte med s.k. Kultureliten (LS, SFV m.fl) och 
Kommundelsutvecklings träff med föreningar.
*Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete med Visingsöleden, öa-
svängen samt JLTs trafik till och från Gränna hamn 
Trafikantrådet har haft tre möten under året. Här diskuteras biljettsystem, 
bokningssystem samt taxor för Visingsöleden. Vi lyfter också frågan om att 
marknadsföra busslinjen på Visingsö genom flera hållplatser och mer anpassad 
turlista. Det pågår en förhandling med Jönköpings Länstrafik om att Visingsöleden 
ska ingå i deras betalsystem och app med start hösten 2019. Upphandling pågar av 
ett webbaserat bokningssystem. Ombyggnad av hamnkontoret i Gränna är i 
programskede.
* Kartlägga standard och behov av löpande underhåll av öns vägar tillsammans 
med Trafikverket.
Kontakter är upprättade. Trafikverket genomförde efter vårt påpekande, reparationer 
av vägrenen. Vi arbetar nu med plan för ny asfalt på delar av vägnätet.

Pågående och avslutade aktiviteter utöver vår verksamhetsplan
* Statusen på Visingsös hamnar är mycket dålig! Visingsörådet samlade därför 
hösten 2017 de intressenter som har sin verksamhet i området. Bl.a. Visingsö 
Båtklubb, Visingsö Fiskareförening och Marina Brahe. En nulägesbeskrivning samt 
förslag till åtgärdsplan togs fram. Möten med delar av kommunstyrelsen samt 
tekniska kontoret. Jönköpings kommun nu har upprättat en kortsiktig plan för 2019 



samt påbörjat en långsiktig plan för hela hamnområdet i samarbete med WSP 
(Williams Sale Partnership). Berörda föreningar tar nu över kontakterna med 
Jönköpings kommun och WSP. Fiskeriföreningen kommer att renovera träbryggan på 
södra piren samt ordna plats för gästbåtar. Båtklubben planerar tillsammans med 
SFV och Jönköpings kommun för renovering av gamla hamnen samt 
muddringsarbete. Ansökan om tillstånd är inskickat till Länsstyrelsen
* Vi har under året fortsatt vår kontakt med Jönköpings kommun i ärendet ”lukt och 
smak” av dricksvattnet ”. Kommunen och abonnenterna är dock inte riktigt nöjda, 
så förbättringsarbetet (spolning) kommer att fortsätta. Justeringar görs i vattenverket. 
Under 2019-20 ligger Visingsö med i VA avdelningens budget, för ett mer omfattande 
arbete med bl.a. vattenverket och förlängning av intaget av råvatten. På längre sikt 
måste hela nätet bytas ut.
* Visingsörådet fick för kännedom, en skrivelse som personalen på äldreboendet 
Annero skickat till Jönköpings kommuns äldrenämnd. Vi beslutade stödja skrivelsen 
som handlade om personalens oro för drift- och säkerhetsfrågor inom boendet och 
hemtjänsten. Vårt fokus var att peka på Visingsös befolkningsutveckling och 
åldersstruktur och vilka effekter det får på äldrevården och utvecklingen av ö 
samhället i framtiden. Kommunens förklaring är att det är stora problem med 
personalrekrytering och det gäller främst i Gränna och på Visingsö. Vi upplevde att 
Äldrenämnden och tjänstemännen tog intryck av vår presentation och lovade att göra 
allt för att lösa de problem som finns. 
*Visingsö Natur och Kulturupplevelser är en intressegrupp med representanter för 
Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Svenska Kyrkan, 
Hembygdsföreningen. Gruppen träffas en gång om året. Den 8 februari 2018 var 
Visingsörådet tillsammans med Kommundelsutveckling och Wisingsö Grevskaps 
intresseförening värd för detta möte på WHK. Ett 16 tal personer kom för att redovisa 
händelser under 2017 diskutera framtida kulturmiljöer.
*Visingsörådet har i samarbete med Länsstyrelsen kartlagt förekomst av en invasiv 
växt som heter Parkslide, som finns på vissa områden på Visingsö. Växten är nu 
med på EUs lista över förbjudna arter, och vi avvaktar åtgärdsplaner. Växten sprider 
sig lätt och bör inte komposteras, utan brännas. Vi har även haft kontakt med June 
avfall, Klämmestorp m.fl, inom Jönköpings kommun. De avvaktar Länsstyrelsens 
besked.
Resultaträkning 2018 2017

Intäkter
Kommunala bidrag 15 000 10 000
Övriga bidrag   5 000   5 000
Summa intäkter 20 000 15 000

Kostnader
Verksamhetskostnader 2 028   1 153
Reklam och tryckkostnader 1 300    1 100
Representation, uppvaktningar    676      625
Kontorsmaterial          149,90      367
Sammanträden, möten                      8 093   7 400
Redovisning 1 188   1 188
It tjänster    482,50      437,50
Medlems- föreningsavgifter 1 500    2 700



Summa kostnader 15 417,40 14 970,50
Årets resultat                        + 4 582,60                         +     29,50

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Kassa/bank   17 903,49 13 320,89
Summa tillgångar 17 903,49 13 320,89
Eget kapital
Eget kapital 13 320,89 13 291,39
Årets resultat   4 582,60           29,50 
Summa eget kapital 17 903,49 13 320,89

Visingsö februari 2018

Bengt Svensson Nils Olof Fries           Kirsten Ekström
Ordförande Vice Ordförande           Sekreterare

Marie Lagehäll Linda Adolfsson           Mattias Wetter
Kassör Ledamot           Ledamot

Kjell Augustsson Lena Moberg           Tomas Gunnarsson
Ledamot Ledamot           Ledamot


