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Information ang. Visingsötrafiken

Visingsörådet har via Trafikantrådet fått information om att Jönköpings kommun planerar

ansöka om ett statligt övertagande av Visingsöleden. Idag trafikeras den av Trafikverkets

färjerederi med kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen sammanträder den 3o

mars och beslutar då att föreslå fullmäktige att besluta om en sådan ansökan.

Visingsörådet har beslutat skicka en skrivelse och peka på de negativa konsekvenser ett

sådant beslut kan innebära, för i princip alla som reser med bil till och från

Visingsö. Trafikverket erbjuder inte någon bokningsmöjlighet för fordon. Vi tror och hoppas

att vår inställning i frågan för stöd av de flesta öbor.

I vår skrivelse pekar vi på ett 10 tal negativa konsekvenser. Här följer några exempel!

- Motverkar vår strävan att öka befolkningsutvecklingen

- Resende får mycket svårt att planera sin resa, speciellt om man har tider att passa,

som t.ex Läkare, arbete, barn på förskolan etc.

- Risk för att de som pendlar dagligen, både till fastlandet och till Visingsö upplever det

krångligt och osäkert med att inte veta om man kommer med färjan. Man väljer

andra alternativ/bostadsort.

- Näringsidkare såsom bygg, el och vvs firmor och lantbruket drabbas hårt om inte

leveranser kommer i tid alt. avhämtning av t.ex. spannmål.

- Visingsös vägar är inte anpassade för mer trafik som skulle bli fallet om man åker

gratis med färjan. En parkering i Gränna kostar mellan 50 -120 kronor beroende på

tid och fordon.

- Köerna till färjan, som redan idag är kaosartad på turistsäsong kommer då att göra

det helt omöjligt för fast- och fritidsboende att smidigt åka med leden

- Visingsöleden är unik med sina 6 km. Dessutom finns inga större färjor att sätta in

när behov finns. Vi har våra tre färjor som redan idag vid vissa tillfällen inte räcker till.

Vi tror inte att skälet för kommunens agerande är av ekonomiska skäl, då leden endast

belastar kommunens budget med ca, 1.8 miljoner per år. Alla negativa konsekvenser slår

hårt tillbaka på oss som lever och bor på Visingsö och i förlängningen hela kommunen.

Med vår skrivelse bifogar vi yttrande från SIS Ungdomshem Stigby, COOP samt Visingsö

Näringslivsförening.


