
 
  

 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte för Visingsörådet  

Tisdagen den 14 augusti 2012, Biblioteket Visingsö 

 

Närvarande: Bengt Ottosson 

 Oskar Wetter 

 Mattias Wetter 

 Bodil Ödéen 

 Gunilla Everland Rylner 

 Georg Wergeman 

 Lars-Göran Järvung 

 Inger Svensson 

 Sara Gunnar 

                     Rolf Björklund 

 

  

  

Agenda: 

1. Planering av höstens arbete. 

Möte varannan månad och efter behov. Tidpunkt för nästa möte bestäms när vi har 

ett datum för mötet med politikerna (se under övriga frågor).  

 

2. Inbjudan till möte från kommundelsrådet för att diskutera ett framtida samarbete i 

lämpliga frågor. Se bifogad inbjudan! 

Alla är överens om att vi bör delta på mötet den 3 september på Visingsös värdshus. 

Positivt att vi är politiskt oberoende. Bengt, Inger, Oskar, Mattias och kanske Sara 

deltar. Näringslivsföreningen kommer också att representeras. Vi kommer och lyssna 

och tar upp det som vi tycker är viktigt.  



 
Tanken med mötet är att hitta gemensamma frågor som man kan arbeta kring till. 

Viktigt att Visingsö är representerat. Vi hoppas att detta ska leda till större insyn i 

vilka frågor som behandlas.  

3. Övriga frågor: 

 Framtiden för distriktssköterskemottagningen på Visingsö. Vad händer hos 

beslutsfattarna? 

 Hur ska vi agera när kommunen tar över hemsjukvården? Sara kollar upp 

med KomHem. Kan vi påverka och i så fall hur? Förslag på att vi ska ta upp 

detta till diskussion. Sara skickar information om hur vi kan gå tillväga.

  

 Sjukresor och färdtjänst med bussen. Problem att ta sig fram till vissa 

fastigheter.  

           Färdtjänst till Visingsö. Har man beställt färdtjänst till Visingsö ska man bli 

skjutsad till den adress man anmält. Problem uppstår när chaufförerna inte 

vill åka över med färjan. Svårt för vissa äldre personer att veta vad de har 

rätt till och kunna säga ifrån. Från sista november kommer ett nytt 

bussbolag, Gränna Taxi Buss. Det kommer en ny buss som är smalare men 

lite längre. Vi får avvakta och se vad som ska hända. Kanske det kan 

komma över en taxi till storhelgerna som kan köra.  

 Röjning av vandringsleder på privat mark fungerar inte som det var tänkt. 

Hur ska vi ställa oss till detta? Röjningen har inte fungerat sedan AMS 

slutade att sköta detta. Ska kommunen betala för detta? Förslag på att vi 

ska skicka en skrivelse för att föra fram våra önskemål. Bengt har ställt 

frågan till Lena Claesson, ska fråga igen hur det går, finns det pengar? Tar 

upp denna fråga till diskussion vid nästa möte då vi också får information 

om Näringslivsföreningens önskemål. 

Ska vi försöka sammanställa en önskelista inför nästa säsong när det gäller 

skötsel av allmänna platser, vandringsleder mm.  

Kan Stigbyelever jobba med att sköta alla ytor. Det finns personer som 

skulle kunna sköta detta på Visingsö. Det har funnits diskussioner om att 



 
VAIS skulle skött ytorna men det föll av olika själ. 

Vem skriver? 

 

         Rapport från arbetet i styrelsen för Grenna Hamnbolag 

 

Bengt sitter med i styrelsen som suppleant. Det går jämt upp, de hoppas 

på bättre lönsamhet nu när det är ställplats för husbilar. Hamnbolaget har 

lagt pengar på att asfaltera, där finns det lån som betalas av. De ansvarar 

också för toaletterna intill parkeringen.  

Torsdag är det nytt möte för hamnbolaget. Visingsö näringslivsförening 

har sex p-plaster. Näringslivsföreningen vill att vaktbolaget ska börja 

lappa dem som inte har en lapp i rutan där det står när de började 

parkera och när det beräknar att åka. Det får vara en handskriven lapp i 

rutan. Hamnbolaget återkommer till Näringslivsföreningen om det är 

möjligt. 

         Mötet med Skärgårdarnas Riksförbund 1 och 2 september. 

Bengt och Oskar representerar Visingsö. Det kommer att vara lite 

festligheter då riksförbundet firar 30 år. Politiker från de olika berörda 

länen/kommunerna är inbjudna. Visingsörådet är inte längre med i 

styrelsen utan deltagare i Representantskapet.  

Remissinstans för frågor som berör. Vi hör av oss till Bengt eller Oskar 

om det är något som bör tas upp. 

         Miljöfrågorna. Utökade skjutningar och reningsverket. 

  Inget har hänt när det gäller reningsverket. När det gäller skjutningar 

har försvarsmakten skickat in en miljöprövning. Det måste finnas en 

alternativ plats i ansökan. Försvarsmakten har inte uppgett någon 

alternativ plats för skjutningarna och därför fått tillbaka sin skrivelse. 

  Bengt har med sig en bunt med enkäter som Nordiska Undersökningar 

gör på uppdrag av Trafikverket. Hur ska vi gå vidare när det gäller 

färjetrafiken? Ska vi satsa på att ha kvar kommunen som huvudman? 

Ska vi ha ett möte med Ann-Marie Nilsson representant från  



 
 

 

 kommunen? Förslag på att vi ska bjuda hit chefen från tekniska kontoret 

samt representanter från de olika partierna. Önskemål om mer aktuell 

information gällande färjan och dess skötsel. Tar fram ett förslag på hur 

vi önskar att det ska se ut. I förslaget ska det finnas uträkningar på 

eventuella besparingar om vi går över till en webbokning. Kostnad för 

ett webbokningssystem mm.   

Bjuda ut kommunalråden och kommundelsrådet för ett möte med 

Visingsörådet och näringslivsföreningen. Skicka vårt förslag till dem 

innan mötet så att de kan läsa in sig.  

 

 

Vid protokollet 

 

Sara Gunnar 

  

 

 

 

 

 


