
Styrelsemöte Visingsörådet 2013-10-22   Sid 1 
 

 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte med Visingsörådets styrelse.  

Tid: Den 22 oktober 2013 kl. 19.00.   Plats: Bibliotekets läsrum. 

Närvarande: Mattias Wetter, Inger Svensson, Jan Andersson, Lars-Göran Järvung, Gunilla 

Everland-Rylner, Sara Gunnar och Bengt Ottosson. 

1. Ordföranden hälsade de församlade välkomna och öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll diskuterades samt lades till handlingarna. 

3. Färjetrafiken. Kommunen har tagit initiativet och bildat en samrådsgrupp som består 

av ledamöter från Visingsörådet, Visingsö Näringslivsförening, Gränna 

Näringslivsförening och Gränna Hamnbolag. Dessutom en representant från 

kommunens tekniska kontor och hamnkontor vardera samt en representant från 

färjerederiet och ordföranden i Tekniska Nämnden. Gruppen leds av Maria 

Ossiansson, utvecklingschef på tekniska kontoret. Gruppen hade sitt första möte den 

12 september 2013. På mötet presenterades resandestatistik, bemanningen på den 

nya färjan, förslag till turlista samt biljett och bokningssystem. Vidare diskuterades 

huvudmannaskapet och planerade höjningar av biljettpriserna till kommande år.  

4. Distriktssköterskemottagningen. Efter att inget hänt i frågan på en längre tid så tog 

ordföranden kontakt med Anette Sparf på Gränna Vårdcentral för fortsatta 

diskussioner om en mottagning på Visingsö. Mötet ägde rum i Gränna den 14 

oktober. Mötet resulterade i att Anette Sparf lovade att undersöka vidare vilka 

möjligheter som finns att ha en mottagning på Visingsö några timmar per vecka. Att 

köpa tjänster från den kommunala hemsjukvården var helt uteslutet enligt Sparf. I 

stället avser hon i så fall att skicka över en sköterska från Gränna. 

5. Kumlabybadet. Tillsammans med VAIS har ett flertal möten hållits där 

Fritidsförvaltningen varit närvarande under året. Den 9 oktober hölls det senaste 

mötet med en uppföljning av hur sommaren i badet har varit. Kumlabybadet har haft 

ett lite lägre antal badande under 2013 jämfört med 2012. Totalt antal badande 2013 

var 6856 st mot 7542 för 2012. Detta är lite märkligt med hänsyn till alla åtgärder 

som vidtagits. Tack vare den prishöjning som gjordes i våras så har Kumlabybadet 

visat ett positiv resultat. Politikerna har beslutat att de tempererade baden skall vara 

kvar tills vidare, dock med krav på en årlig effektivisering. Vi fortsätter uppföljningen 
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och har också gjort en skrivelse till Fritidsnämnden om betydelsen för Visingsö att 

badet blir kvar. 

6. Miljöfrågor.  Gruvan i Norra Kärr, Utökade skjutningar, Reningsverkets utbyggnad. 

Janne Andersson som jobbar med våra miljöfrågor berättade om vad som hänt på 

senare tid. PEAB bygger om reningsverket i Tunnerstad så att det skall klara en större 

volym och ge en bättre rening totalt. De förut vanliga breddningarna vid häftiga regn 

kommer att minska med dessa åtgärder. En annan del i detta projekt är också att 

minska ovidkommande vatten i avloppssystemet. Detta kan åstadkommas genom att 

takvatten leds bort för infiltration i marken. Ett bidrag utgår till aktuella 

fastighetsägare som åtgärdar detta.  Janne berättade vidare om försvarsmaktens 

förslag till utökade skjutningar i Vättern. Föreningen Rädda Vättern har organiserat 

namninsamling mot skjutningarna. 20000 personer har skrivit på listorna som sedan 

har överlämnats till länsstyrelsen i Västra Götaland som handlägger ärendet. Också 

Vätternvårdsförbundet är kritiska och vill ha en tidsbegränsning. Innan året är slut 

skall beslut fattas i frågan.  

Planeringen av gruvan i Norra Kärr fortsätter. Den 27 oktober kommer det att vara en 

demonstration mot den svenska gruvlagen som hålls i Stockholm. 

7. Skrivelse från Säby byalag angående trafiksituationen på Visingsö har inkommit. Säby 

byalag vill ha hjälp av Visingsörådet att till berörda myndigheter framföra sina åsikter 

om trafiksituationen på Visingsö och vad som kan göras åt den. Frågan är mycket 

aktuell med hänsyn till den troliga trafikökning som kommer att ske då den nya färjan 

tas i bruk. Styrelsen enades om att Visingsörådet gärna kan hjälpa till med denna 

fråga. Gunilla Everland Rylner fick uppdraget från styrelsen att diskutera frågan 

vidare med Säby byalag så att vi får fram ett mera detaljerat förslag som kan köras 

vidare mot kommunen och Transportverket och eventuellt andra intressenter. 

Ordföranden meddelar Byalaget i Säby om vårt beslut. 

8. Information om befolkningsutvecklingen på Visingsö. Lokal-tv gjorde för en tid sedan 

ett program om befolkningsutvecklingen på Visingsö, främst ur perspektivet att en 

negativ befolkningstrend pågår. I samband med detta så fick vi ta del av statistik från 

SCB som visar befolkningssituationen idag och för 10 år sedan. I slutet av 2012 var vi 

746 innevånare på Visingsö. Tio år tidigare var vi 761 invånare. En viss minskning har 

skett. Denna minskning följer genomsnittsbilden på alla svenska öar för perioden. 

Det som är mera slående är åldersstrukturen som förändrats. Vi har en allt mera 

åldrande befolkning. I åldersgruppen 60 till 100 år har vi nu 290 st personer. För tio år 

sedan var motsvarande siffra 229 st. Antalet barn i åldrarna 0-12 år är nu 99 st och 

för 10 år sedan var det 121 st. En minskning med 22 st barn. Med dessa siffror i 

beaktande så ser vi hur viktigt det är att vi kan få hit flera barnfamiljer så att skola 

och serviceinrättningar kan vara kvar och utvecklas. 

9. SMILEGOV skall vi vara med i projektet? Skärgårdarnas Riksförbund är med i ett EU-

projekt som heter SMILEGOV. De vill gärna att flera öar skall anmäla sig och vara 

med. Projektet går ut på att man skall arbeta för att genomföra förbättrat samarbete 
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och underlätta genomförandet av öars handlingsplaner för ett hållbart samhälle. 

Meningen med projektet är att försöka göra öarna självförsörjande på energi. Efter 

diskussion om projektet beslöts att ge uppdraget till Lars-Göran Järvung att för 

Visingsörådets räkning driva projektet lokalt på Visingsö. Genomgång av projektet 

kommer att ske på kommande representantskapsmöte i Stockholm i november. 

Då timman var sen och inga övriga frågor fanns tackade ordföranden de församlade 

för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid pennan 

 

Bengt Ottosson 


