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Minnesanteckningar från sommarmöte 2013-07-24 

Mötet hölls i VAIS-stugan med ett 70-tal närvarande deltagare. 

1.Information om Visingsörådets verksamhet. 

Visingsörådets ordförande Bengt Ottosson hälsade alla välkomna och berättar lite om varför vi har 

traditionen med sommarmöte. Det känns viktigt att informera alla, och särskilt de fritidsboende på 

ön, om vad som händer i samhället.  Alla de närvarande i styrelsen  presenterades. Bengt berättade 

sedan om vad som behandlas i Visingsörådet. Visingsörådet är även medlem i  Skärgårdarnas 

Riksförbund. Detta är ett nationellt förbund som jobbar mot regering och riksdag och som försöker 

förbättra villkoren för Sveriges skärgårdsbefolkning. Visingsörådet är sedan 2012 föreningsmedlem i 

Vätternvårdsförbundet. Detta ger oss inblick i allt som sker med sjön Vättern, vår viktiga 

vattenresurs. 

 

2.Vad händer med färjetrafiken? 

Bengt berättar om färjetrafiken. Från den 1 januari 2012 körs färjorna  i Trafikverkets regi med 

kommunen som huvudman och Färjerederiet som utförare. Visingsörådet har gjort en skrivelse till 

Tekniska nämnden angående kravet att vi skall få behålla ett bokningssystem även då den nya färjan 

kommer i trafik. Vi har för närvarande ett icke fungerande bokningssystem som många Visingsöbor 

skulle vilja se utbytt mot ett modernt bokningssystem som är internetbaserat. Tekniska nämnden har 

ännu inte behandlat vår skrivelse. Enligt den tidigare avsiktsförklaringen skall bokningsrätten ersättas 

med ett förturssystem. 

Visingsörådet har haft ett samrådsmöte i maj med Maria Ossiansson på kommunen. Hon är högste 

ansvarige tjänsteman på kommunen för färjetrafiken. Vid detta möte kunde inga besked ges om det 

kan bli ett nytt bokningssystem. Hennes prioriterade arbetsuppgift från politiska ledningen var att 

undersöka med Trafikverket när färjeleden Gränna- Visingsö kan bli allmän led. Detta ger tydliga 

signaler att Jönköpings kommun vill bli av med ansvaret för färjetrafiken snarast möjligt. 
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Bemanningen på den nya färjan är fortfarande inte fastställd. Det finns säkerhetsföreskrifter för 

detta fartyg och som går i D-klassat vatten. Bland annat så måste finnas en bemannad räddningsbåt 

på färjan.  Med en stor besättning finns säkert möjlighet att ordna ett bokningskontor på färjan som 

kan skötas av besättningen.  Den nya färjan kommer att ta 34 bilar, oklart hur många gånger per dag 

den kommer att  gå, och hur turtätheten blir. Det är sagt att det ska vara en timme mellan varje tur 

samt att Ebba Brahe skall vara verksam 60 dagar per år och sättas in efter behov. Hur stort behovet 

måste vara för att färjan skall få sättas in är oklart. 

Lennart Haglund frågade om man kan få information om hur det blir med bokningssystemet för 

företagen?  Rykten cirkulerar om att PEAB ska stämma kommunen då det varit oklara uppgifter vid 

byggnation av den nya hamnen? När blir det beslutat om hur det skall vara? 

 Bengt förklarade att vi inte har fått någon information till Visingsörådet angående detta. 

Janne Moberg anställd på Färjerederiet meddelade att färjan ska levereras i december 2013 och 

beräknas vara körklar och i trafik i mars månad 2014. Då skall Ebba Brahe in för ombyggnad för att 

klara de nya säkerhetsföreskrifterna. Detta beräknas ta tre månader. 

 Bokningsmöjligheten gäller så tills den nya färjan kommer i drift, därefter är bokningens framtid 

oviss. Hamnombyggnaderna är försenade men beräknas vara klara i oktober 2013 

En fråga angående om det är svårare för Trafikverket att ta över färjetrafiken pga byggnationen av 

det nya färjeläget? Bengt svarar att det troligtvis inte spelar någon roll i sammanhanget. 

Bokningssystemet måste vara vattentätt, ej liknande det system som vi har idag. Vi behöver ett nytt, 

modernt, internetbaserat bokningssystem tycker Lars-Göran Järvung från Visingsö 

Näringslivsförening. 

Vem ska få förtur? Detta avgörs av Trafikverket efter ansökan av den enskilde. På ön Vinön i 

Hjälmaren har man förtur tre månader på sommaren. I övrigt endast köfiler.  Det är bekräftat från 

Vinön att förturssystemet inte fungerar särskilt bra.  

Bokningen via telefon har långa köer idag! Bengt informerar att vi fört fram detta i alla skrivelser 

m.m.  

Ansvaret för problemen med den nuvarande bokningen ligger till stor del på oss som resenärer 

tycker Lars-Göran från Näringslivsföreningen.  Det är viktigt att alla som bokar även avbokar om de 

inte åker med turen! 

Vi måste ha ett system fungerar för företagare, kan man få någon uppbackning hos kommunen? 

Både Visingsörådet, Visingsö Näringslivsförening och Gränna Näringslivsförening har varit inne på 

möten hos Kommunalråden Mats Green och Ann-Marie Nilsson, men inte fått något klart svar. 

Frågan om priset kommer att gå upp var det en del som undrade över?  Det blir troligen inga större 

prisförändringar så länge Jönköpings kommun är huvudman för trafiken informerade Bengt.  

På ön Ven har man en annan policy där man inte vill ha över så många fordon. Priset för en personbil 

ligger på cirka 1300 kronor tur och retur. På Ven satsar man mycket på hyrcyklar åt turisterna. 
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3.Distriktssköterskemottagningen 

Bengt informerade om historiken bakom distriktssköterskemottagningen på Visingsö som funnits 

sedan lång tid tillbaka men som nu är nedlagd sedan den 1 januari 2013. Problem uppstår när många 

får lägga mycket tid på att åka fram och tillbaka för enklare provtagning, vanligast till Gränna 

vårdcentral, där det tar minst ett par timmar att ta sig fram och tillbaka till ön, inklusive väntetider. 

Vi har haft möte med chefen för vårdcentralen i Gränna och fått besked att det inte kommer att 

drivas distriktssköterskemottagning på Visingsö i fortsättningen. Ett argument var den stora 

kostnaden för lokalen, men då Lanstinget betalar hyra fram till 2015, finns det kanske möjlighet för 

en privat aktör att etablera sig här ute. Troligen blir lokalen ombyggd till pensionärslägenheter för 

äldreboendet Annero. 

Visingsörådet har undersökt med två privata vårdcentraler i Jönköping. Tyvärr är underlaget för litet 

för att det skall bli ekonomiskt lönsamt att driva en mottagning på Visingsö.  Det skulle behövas att 

ca 400 personer från Visingsö skriver sig på en sådan vårdcentral vilket kan bli svårt att genomföra! 

Nu har den kommunala  hemsjukvården tagit över arbetet med provtagning för äldre m.m ute på 

Visingsö. Detta gäller för de patienter som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. 

Hemsjukvården har nu ordnat lokal via Visingsöbostäder. 

Bengt tar kontakt för att kolla om en tjänst skulle kunna hyras in via hemsjukvården för 

provtagningar någon gång i veckan ute på Visingsö för alla övriga patienter på ön. Detta skulle i så fall 

betalas till hemsjukvården från Landstinget. Nanja Florin utryckte missnöje och tycker att vi ska kräva 

detta av kommunen. Bengt meddelade att vi kommer att arbeta för en sådan lösning. 

 

4.Miljöfrågor 

Janne Andersson, som är Visingsörådets miljösamordnare, informerade om vilken fantastisk och 

underbar ö vi lever på och hur viktigt det är att vi alla är måna om vår ö. Visingsö är det enda 

området inom Jönköpings Kommun som är utvalt som riksintresse för fritidsliv.  

Janne gav både positiva och negativa synpunkter på miljöarbetet som har pågått sedan 2007 och 

som initierades med bland annat klet i vattnet vid Tunnerstad och Rökinge m.m.  En arbetsgrupp 

med representanter från länsstyrelsen, kommunen, Visingsörådet och de olika byalagen har bildats 

och har haft regelbundna möten och uppföljningar. Nästa möte kommer att äga rum i augusti 2013. 

Miljöproblemen orsakas av ett reningsverk som är bristfälligt och har haft många bräddningar av 

avloppsvatten i sjön vid kraftiga regn. Vi försöker jobba på ett neutralt arbetssätt berättar Janne, det 

finns belastningstider och punkter  där reningen inte hinner med. Kommunen har i kommande 

budget beviljat anslag på 5 miljoner kr för att bygga om reningsverket. En konsultfirma  har anlitats 

och efter rapporter är man nu beredd att satsa.  Vi har haft många regnperioder m.m.  som ökar 

belastningen förklarar Janne, åtgärder har gjorts för att få bort dagvattnet. 

Förslag har kommit fram för att avlasta reningsverket.  Dagvattnet från tak och parkeringsplatser vid  

Annero har varit en av de stora bovarna. Detta kommer nu att avledas med en ny ledning österut. 
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Förstärkning av dammarna i reningsverket har gjorts samt att man planerar att göra ett nytt kemsteg 

vilket ger bättre effekt för reningen. Detta arbete ska börja under hösten.  

Tuben som går ut i sjön ligger nära badstranden vid Tunnerstad. På sikt måste denna ledning läggas 

med utloppet mycket längre ut i sjön. Detta kostar också ett antal miljoner. 

De fastigheter som idag har dagvattnet kopplat till kommunala ledningar har fått brev hem om att 

detta måste åtgärdas. Kommunen erbjuder en ersättning för omkoppling  för villaägarna vars 

dagvatten är kopplat in på avloppet.  Detta var den positiva biten i miljöarbetet. 

Den negativa biten är att försvarets övningar kring Vättern föreslås utökade. Visingsörådet har fått en 

remiss från Jönköpings kommun att yttra sig över. I ansökan framgår att man vill öka från 20 

skjutdagar till 50dagar då JAS 39-Gripenplan kommer  att flyga totalt 1500 flygvarv  i en bana över 

Vättern. Norra Visingsö kommer att drabbas av ett högt buller från de vändande flygplanen. 

Den beslutande myndigheten för miljöprövningen av flygningarna är Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Vättern är en vattentäkt för 250 000 människor idag. Vi försöker nu att få Vättern klassad som 

riksintresse.  Detta har även kommunledningen nu börjat få upp ögonen för. Vi hoppas på ett 

förnuftigt beslut om detta. 

Aktionsgruppen Rädda Vättern(ARV) är starkt kritiska mot försvarets planer. Regeringen har nyligen  

beslutat att renovera Karlsborgs flygplats, vilket är oroväckande. Vi hoppas och tror att vi får behålla 

vårt fina vatten även i framtiden. 

Janne berättar även att Visingsörådet jobbar mycket med den föreslagna gruvan i Norra Kärr. Tasman 

Metals har nu fått  provbrytningstillstånd för en mindre mängd malm för att man skall kunna göra 

provning av processen.   Denna processprovning kommer att ske på annan ort. Så längs som Tasman 

Metals inte kan garantera att Vättern inte kommer att förorenas så ser ARV detta som ett stort hot 

mot vattentäkten. 

En fråga till Janne var att det kommit larmrapporter om gifter i fisk runt om i Vättern. Har vi kollat på 

detta? Janne förklarar att vi aldrig kan bli fria från detta då det finns en hel del gifter, bl.a. PCB från 

äldre generationer kvar på botten av sjön. Vi försöker följa upp detta och det görs regelbundna 

studier om föroreningsnivåerna.  Gravida ska undvika att äta fisk, även den som inte kommer från 

Vättern. Vi ska dock inte vara rädda för att äta röding m.m. då halterna är förhållandevis låga. 

 

5.Kumlabybadet  

Bengt informerar om det ”katastrofläge” som uppstod på hösten 2012,när Kumlabybadet enligt 

förslag från politikerna skulle degraderas till friluftsbad med allt vad det innebär. Det blev kraftiga 

reaktion från befolkningen. Efter namninsamlingar och möten med politiker kom till sist en ändring 

av beslutet så badet fick vara kvar som tempererat bad. 

Visingsörådet tillsammans med VAIS har under våren haft flera möten med Jönköpings 

fritidsförvaltning i en mycket positiv anda. Badet drivs vidare av kommunen med stödinsatser från 

VAIS. En viss höjning av badpriserna för att få bättre ekonomi. Försäljning av badbiljetter sker nu 
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också på Turistbyrån tillsammans med cykeluthyrningsbiljetter. Detta och andra förbättringsförslag 

hoppas vi gör att badet får en bättre ekonomi. Vi förväntar oss också en ekonomisk redogörelse för 

hur badet har gått denna sommar. 

Visingsörådet och VAIS har skrivit en skrivelse till Fritidsnämnden där viktiga saker angående badet 

poängteras. 

Bernt Strandberg uppmanar alla att gå och bada! En hög besöksfrekvens är den bästa garantin för att 

vi skall få behålla badet. 

Intrång på nätterna? Badvakten berättade att det förekommer intrång och badning nattetid på 

badet. Ordföranden menade att detta måste beivras. 

Rut Cartéus påpekade att stegen i badet är för kort för henne när hon skall gå upp ur bassängen. Hon 

måste då begära hjälp för att kunna komma upp. Frågan togs upp med en närvarande badvakt som 

lovade att ta frågan vidare till ansvarig för badet. 

 

6.Skogsvårdsplanen 2013-2014 

Hans Christensson är Visingsörådets representant i  Statens Fastighetsverks skogsskötselråd på 

Visingsö. Han berättade att skogen håller på att genomgå en fullständig förvandling. Från att varit en 

skog där man kan gå obehindrat  till att bli en skog där det ligger mycket ris på marken.  Anledningen 

till detta är att rädda ekskogen och med att ge ökad mångfald bland insekter och andra djur som drar 

nytta av att man låter riset ligga kvar.  

Många besökare frågar var den berömda ekskogen är.  Gallring har gjorts på ett flertal platser ute på 

ön för att lyfta fram de vackra ekarna för beskådande. 

90% av beståndet av ekar är över hundra år gammalt, det måste gallras, för att fastighetsverket ska 

få information kring skogen ute på Visingsö så har det bildats ett skogsskötselråd. I detta råd sitter 

Hans Christensson som representant för Visingsörådet. 

Det kommer nu att skapas luckor i beståndet så att det bara finns nytt och gammalt och inga 

medelålders ekar. Man satsar på att förnya ekskogen, längst Hagavägen står burar med ekplantor. 

Närmare Stigby finns ek planterad på rad. Ekollon från Visingsö skickas ner till Tyskland för att sedan 

åka tillbaka till Visingsö som plantor för plantering. 

Det kommer att bli hägn på ett par platser åt ekarna för att vilt inte ska komma åt. Man har satsat på 

vandringslederna, de sköts om så det är lätt att gå på dem.  

Skogen är till för alla, hänsyn och samverkan är två ledord som Hans vill lyfta fram. Det rids på 

vandringsleder vilket resulterar i osämja bland vandrare och ryttare. Hans Christensson har tagit 

initiativet till att samla alla ryttare som rider i skogen till möte. Man har då enats om att speciella rid-

leder kommer ordnas med särskild märkning.  

 



Minnesanteckningar Visingsörådet 2013-07-24 Sid 6 

 

Hans berättar att det finns en organisation för åtgärder vid viltolycka. Om man krockar med vilt är 

man enligt lag skyldig att ringa 112. De viltjägare som blir utskickade av polis för att göra eftersök på 

det skadade djuret bär speciella västar. Dessa jägare har rätt att gå på andras mark för att söka och 

skjuta det skadade djuret. Det skjutna djuret tillfaller självklart markägaren. 

 Stora skogsmaskiner har tidigare bildat enorma diken i skogen, inget kul i framtiden, vad ska man 

göra? Hans förklarar att det är skillnad vid avverkning efter stormar, som vid hyggesvägen, där det 

blivit skador då de kört när det inte varit tjäle. Vid normalt skogsbruk skall man ta hänsyn och försöka 

köra då det är tjäle i marken. I skogen på Visingsö har detta blivit bättre på senare tid efter att 

Statens Fastighetsverk tagit över driften. 

En fråga kring den rödmarkerade stigen som går längs med Rysslandsvägen kom upp. Man undrade 

om den inte kan gå i skogen istället? Detta är en kostnadsfråga och Hans tar med sig frågan till 

Fastighetsverket. 

 

7.Visingsöprojektet. Kort information från Näringslivsföreningen 

Lars-Göran Järvung  informerar om Visingsö Näringslivsförening, samt deras mål som innefattar 

bland annat hållbar turism, landsutveckling, förlängd säsong och  företag året om. 

Visingsö Näringslivsförening  är huvudman för många projekt på ön, driver frågor  med kommunen 

och landsting m.m. 

Föreningen har ett 60-tal medlemmar, och har lokal i gamla, före detta Visingsö Sparbank.  

Exempel på projekt som Visingsö Näringslivsförening varit med på är bland annat, Turistfoldern, 

Östra Vätterbranterna, Smålands turism samt Skördefesten på Visingsö. Föreningen är även med och 

stöttar fiberprojektet ute på Visingsö. Näringslivsföreningen har stridit för att behålla turistbyrån i 

hamnen då vi måste kunna ta emot turister även på hösten.  

Föreningen samverkar nära med Gränna Näringslivsförening , för att skapa goda förutsättningar för 

företag på Visingsö och i Gränna.  Föreningen är också med och driver teaterprojektet Spektakel 

1167 samt äger och driver webbplatsen www.visingso.net.  Det är inte kommunen som driver detta. 

Lars-Göran berättade även om anslagstavlor som föreningen satt upp vid COOP-affären samt vid 

hamnen. Vi måste hjälpas åt så vi slipper anarki på tavlorna.  

”Visingsöprojektet”  har pågått i 4 år och har nu fått bidrag, förutsatt att ideellt arbete sker i samma 

belopp som utbetalas.  Projektet är indelat i flera delar där det bland annat arbetas för att utveckla 

varumärket Visingsö då detta är ett jättestarkt varumärke som måste skötas, gruppledare där är 

Henric Strandberg.  

En annan grupp är ”Välkommen till Visingsö” som arbetar med hur man känner sig bemött när man 

kommer till ön. Gruppen leds av Marie Fries.  

http://www.visingso.net/
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Visingsöprojektet är också till för att långsiktigt skapa fler företag, ”företagsutveckling”. Att ge stöd 

för de som vill starta företag samt bygga nätverket som behövs.  Vem vänder man sig till? Oskar 

Wetter ansvarar för  denna grupp.  

Den sista gruppen är ”Mat och närodlat” som är till för att utveckla matkulturen som finns på ön men 

även jobba framåt med nya idéer kring Odling och mat. 

Bengt Svensson är projektledare och sitter om spindeln i nätet och har sambandet mellan alla 

grupper. 

 

8. Motioner 

Bengt läste upp en motion om trafiksituationen. (”Yrkande”) från fritidboende Marie-Louise 

Hallström i Säby. 

Marie-Louise vill:  

 Att Visingsörådet verkar för en bättre och mer flexibel dimensionering av 

kommunikationsresurserna på Visingsö, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. 

 Att speciella cykelbanor inrättas samt att i avvaktan på dessa, ett anslag sätts upp på 

turistbyrån och cykeluthyrningen med erinran om gällande trafikregler för turister. 

Alla instämde i att det var ett mycket bra yrkande! Styrelsen tar detta i beaktande. Visingsörådet har 

genom skrivelser till kommunen under flera år försökt få till stånd en cykelväg från hamnen till 

centrum samt från skolan och söderut mot Rökinge. Hittills utan resultat. Men arbetet fortsätter. 

Kommunikationsbiten är svår att lösa då det inte går att få ekonomi i en taxirörelse och kommunen 

inte är villig eller får stödja enskilda verksamheter. 

 

9.Övriga frågor 

 Janne Andersson tog upp frågan: När man kommer till konsum så finns det knappt någon 

närodlad mat från Visingsö. Det är väldigt viktigt att få in närodlat från hela ön från norr till 

söder.Varför kan man inte köpa dessa produkter?  Visingsörådet måste ta upp denna fråga 

både för företagarnas del, men även miljöaspekten. Visingsö ska vara en självproducerande 

ö.  Coop har inköpsregler som tyvärr hindar detta. Detta måste vi försöka ändra på. 

 

 Angelika Möbius påpekar att för Bussen Öasvängen görs det för lite reklam. Man kan få upp 

användandet med rätt sorts reklam. Bussen är bra men används för lite! Bussen går inte på 

söndagarna, mitt i juli! Så får det inte vara! Kan man göra någonting? Man måste ringa 

kvällen innan om man skall åka när det är vinter. Då vill centralen ha personnummer av 

någon anledning även när det inte gäller färdtjänst. Det är för komplicerat att boka buss på 

vintern. Vad kan man göra åt detta? Hela denna hantering borde ses över. Något för 

Visingsörådet att ta tag i! 
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 Conny Emanuelsson: Tömning av soptunnor vid gamla hamnen måste ske. Båtklubben har 

fått göra detta då det sett för gräsligt ut. Vem har egentligen ansvaret för soptömningen vid 

hamnarna.  Vi måste kontakta kommunen för att ta upp detta. 

 Nanja Florin: Finns det extra containrar på ön? Sophanteringen är under all kritik! 

 

 

Då inga övriga frågor fanns tackade ordföranden alla närvarande för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Oskar Wetter 


