
Styrelsemöte Visingsörådet 2014-02-11 Sid 1 
 

 

Minnesanteckningar från möte med Visingsörådets styrelse 

2014-02-11. 

Närvarande: Gunilla Everland-Rylner, Inger Svensson, Jan Andersson, Lars-
Göran Järvung, Magnus Tolf, Mattias Wetter, Oskar Wetter, Susanne Svensson 
och Bengt Ottosson 

 

1. Mötet öppnas.  

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Till mötesordförande valdes Bengt Ottosson och till mötessekreterare Oskar Wetter. 

2. Visingsörådets årsstämma 2014, planering.  

Från Mattias och Bengt har kommit förslag att samordna årsstämman med den 

planerade informationen om färjetrafiken som kommunen lovat ge. Beslöts att bjuda 

in Maria Ossiansson att informera på stämman 

Det kan bli välbesökt om det visas information om färjan, turlista m.m, istället för att 

ha ett extra möte för just detta. Det får dock bli ett ordnat möte så inte färjefrågan tar 

mer plats än årsmötet. 

Alla är eniga om att årsmötesförhandlingarna skall vara före informationsdelen. Bengt 

tar kontakt med Maria Ossiansson. Årsmötet måste enligt stadgarna hållas i mars 

månad. 

Kallelse sker genom affischer samt via Visingsöbladet. Den 11:e mars är föreslaget 

datum, samt WHKs lokal Visingsborg. Mötet hålls på kvällen kl 19:00. Vi arbetar efter 

detta. Bengt meddelar om det skulle bli ändringar på grund av lokalproblem eller 

liknande. 

Bengt gör förslag på verksamhetsberättelse och mötesagenda och skickar ut detta till 

styrelsens ledamöter i god tid före mötet. 

Just nu har vi 15 000:- i kassan så fika på mötet kanske ska bjudas på. Möte först, 

sen fika under tiden föreläsningen av Maria Ossiansson pågår är föreslaget. Bengt 

ordnar med detta. 
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3. Färjetrafiken. Rapport från samrådsmötet den 30 januari 2014.  

På samrådsmötet representerades Visingsörådet av Bengt och Mattias. 

Under färjetrafikens samrådsmöte pratade man om statistik, samt informationsmöte 

m.m. Bengt visade lite av denna statistik på färjebeläggningen, fordon och 

passagerare. Ebba Brahe har en beläggningsgrad på 65% för fordon. Blir lite snett 

tycker Sussi då de räknar på hela året, då det på många storhelger blir för mycket, då 

det på vanliga dagar fungerar bra. Det finns många olika uppskattningar på hur 

många passagerare som besöker ön, mellan 200 000 till 300 000. Det finns ingen 

statistik på hur många som är turister av dessa och hur många som är fastboende. 

Antalet bussar har minskat de senaste åren. Värdshuset har varit en stor 

dragningskraft för bussar men de syns mindre och mindre nu för tiden. Sussi tror att 

detta har bidragit till det minskande antalet bussar på Visingsö. 

Bussbolagen vill har allt för billiga paket för att komma till Visingsö, kommer oftast 

bara en gång per bussbolag och år. Är det bussar vi ska satsa på eller är det annan 

turism? Vad tjänar ön mest på? 

Statistiken på lastbilar verkar tveksamt låg. Alla upplever att antalet lastbilar är högre 

än statistiken visar. 

Kommunen är tills vidare huvudman för trafiken och ingen kan säja när det blir 

ändring på detta. Enligt uttalande så vill inte staten förlora de 8 miljoner som kommer 

in i biljettintäkter varje år. Så denna mandatperiod blir det troligtvis inte någon ändring 

i huvudmannaskapet.  

Bokningsrätten kommer att vara kvar, de jobbar även efter att ordna internetbokning 

samt nytt bokningssystem. Man kommer inte att kunna boka utanför telefontider till 

en början.  

Barackerna som står i Gränna och där hamnkontoret är inrymt har fått förlängt 

bygglov och får vara kvar till 2015. 

Bemanningen kommer vara kvar som vanligt. Alla på färjan har de kompetenser som 

behövs rapporterar Magnus. Det saknas dock överstyrmän som måste finnas. 

Annonser är ute. 

Förslaget på turlista berättade Bengt om. Man har kvar den nuvarande listan med 

vissa ändringar. 

Mattias tycker att vi ska kolla med pendlarna och se hur detta påverkar dem.  Enligt 

förslaget så finns inte dubbleringsturen 06.00 kvar. 06.00 och 06.25 slås samman 

och ersätts av en tur 06.15 med Braheborg. Ebba Brahe kommer att byggas om för 

att klara sjösäkerhetsreglerna. Detta kommer att ske i augusti och färjan kommer att 

vara borta i tre månader i torr-dockan. 
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Det kommer ta lång tid att angöra färjelägena i början tills skepparna har kommit in i 

och lärt sig den nya färjan.  Den är 3ggr större än Ebba Brahe berättar Magnus. 

Mattias tycker att vi ska ha kvar dubbleringsturen på morgonen, kommunen säjer att 

det kostar 6 miljoner för att få dessa turer. Bengt har frågat hur mycket som kommer 

som bidrag i från staten men har ännu inte fått svar. Styrelsen håller med om att vi 

ska kräva att få ha kvar dubbleringsturerna. 

Mera personal till bokningen skall anställas. 

Många rykten cirkulerar om den nya färjan som måste redas ut. Har den klarat 

certifikaten? Ett ryckte är att man inte får sitta kvar i bilen under överfarten. Detta 

kommer man att få, bara rykten som inte stämmer. 

Vad händer med isen på bogvisiren om de blir nedisade? Konstruktörerna har 2 år 

på sig att lösa detta, vad kan hända på den tiden undrar alla. 

4. Aktuella miljöfrågor. Jan Andersson rapporterar.  

Reningsverket 

Jan har varit i kontakt med Roger Nordin som berättat att man har avsatt 5 miljoner 

för att förbättra effektivitet på reningsverket och ombyggnaden pågår.  

Problemet har varit att vid häftiga regn så har inte reningsverket klarat av volymerna 

utan man har kört ut breddningar i sjön. Då har vattnet varit halvrenat när det kommit 

ut i sjön. Man har nu byggt ett grovfilter som tar hand om allt fast avfall. Detta körs till 

reningsverket i Jönköping för omhändertagande. Med nytt flöde kommer kapaciteten 

att öka och risken för breddningar minskar i framtiden. 

PEAB har byggt en litet extra "fabrik" där man redan från början tar hand om det 

grövsta slammet så detta inte kommer ut i dammen. Detta gör att man får en jämnare 

process och slipper få ut orenat vatten i Vättern. Resulterar i renare vatten. Tidigare 

har man fått tömma dammarna vart 7:e år så detta är ett bra komplement. 

Man är inte helt färdig än. En damm är klar och den andra dammen skall tas  

framöver. 

Man har skannat avloppsledningarna och upptäckt att vissa är dåliga, man har grävt 

brunnar och säkrat avloppen så att inte avloppsvatten kommer in i husen i Rökinge, 

där det varit upprepade problem med avloppsvatten i källare.  

Man ska förbättra ledningarna som fått underkänt. Detta är väldigt kostsamt. Tanken 

är att vi ska få ett renare vatten ut i Vättern. Redan nu kan man se en klar förbättring 

vid utloppstunneln från reningsverket. 

På Visingsö har vi inga separata dagvattenledningar utan detta vatten måste ledas 

bort till stenkistor eller infiltration i marken. Många fastigheter har idag sitt dagvatten 

kopplat till spillvattennätet med volymproblem som följd vid stora regnmängder. Alla 
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fastigheter som har sådana inkopplingar är inventerade. Dessa fastighetsägare får ett 

brev med uppmaning att koppla bort sitt dagvatten från spillvattenledningarna. För 

detta utgår en summa pengar per stuprör som tas bort. Annero har stora tak och 

parkeringsytor som idag går i avloppet. Man räknar med att under 2015 så ska alla 

som fått brevet åtgärdat problemet.  

Janne uppmanar styrelsens medlemmar att gå till reningsverket och kolla vilken 

förbättring det blivit. 

Många ändringar även på tippen framöver, vi ska vara glada att vi får behålla den. Vi 

hoppas att få en bra fortsättning på detta. Det har blivit en bättre relation med 

kommunen angående dessa saker tack vare vårt samarbete med myndigheterna. 

Utökade skjutningar över vättern 

Visingsö har yttranderätt i frågan om skjutningar runt Vättern. Vätternvårdsförbundet 

och Visingsörådet har lite olika åsikter angående militärens flygningar/skjutningar. 

Man har gjort många utredningar men har missat människorna som bor runt omkring. 

Många har agerat i olika former mot dessa frågor. 

Problemet är att försvarsmakten inte har angett en alternativ övningsplats. Dock är 

Älvdalen det bästa övningsområden enligt många. Vi vet inte när det ska fattas 

beslut, den sista miljöprövningen är inte gjord. Vi har gjort vad vi kan från 

Visingsörådet.  

ARV jobbar aktivt med dessa frågor. De har en mer aggressiv ton, Visingsörådet gör 

det mer neutralt. Försvarsmakten hade inte räknat med detta motstånd, de har nu 

även fått Länsstyrelsen mot sig, så detta har höjts till en högre nivå vilket är positivt 

ur vår synvinkel. 

Norra kärr 

Frågan angående nya föreslagna gruvan i Norra kärr har under tiden som gått fått 

folk att börja reagera. Från början var det lite mer slappt. Politiker har engagerat sig 

mera nu. De är nu mera kritiska och kräver att man vill ha ett professionellt utlåtande 

angående Norra Kärr.  

Försiktighetsprincipen borde gälla i detta ärende, ingen vet hur det kommer att se ut 

eller hur det kommer att påverka Vättern m.m. 

Alla var positiva från början men börjar vackla lite nu. Rädda Vättern försöker att få 

sakligt kunniga personer som kan tala om vad detta innebär, så vi inte får en 

försämring av Vätterns vatten m.m. 

Den 20 februari hålls ett gruvseminarium i Gränna med många kompetenta 

föredragshållare. 
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Den 1 mars blir det samma dragningar för allmänheten. Visingsörådet är 

medarrangör till detta möte. 

Det har hänt lite positiva saker också. Ett samarbete med myndigheten Hav och Sjö  

har skett för att få  Vätterns vatten klassat som riksintresse. Detta är en sak som vi 

har kämpat för. 

Tasman Metals fortsätter sin planering av gruvan. Gruvstaten är hittills bara positiva 

till gruvan. De väger inte in miljöaspekterna.  

Vi uppmanar så många som möjligt i styrelsen att gå på gruvseminariet och lära 

mera!  

5. SRFs årsmöte och möte med färjegruppen. 

SRF:s årsmöte hålls den 22-23 mars i Studsvik utanför Nyköping. Två representanter 

får åka. Lars-Göran funderar på att åka, Bengt kommer att delta. Vi har inte fått 

kallelse men vi vet däremot att arbetsgrupperna kommer träffas. Bengt ingår i 

färjegruppen. 

Smilegov 

Smilegov är ett projekt som handlar om att skapa en merkunskap om hur vi på öar 

använder vår energi. Projektet skall utmynna i en offentlig energianvändningsplan för 

ön. Vi ska bli bättre på att planera vår egen energi där vi skulle inventera hur mycket 

vinkraftverk m.m. som finns på öar. Vi från Visingsö är med och gör en sådan 

energiplan för att ha den som mål att få en grön ö som har mer energi än vi förbrukar. 

Runt om Europa så finns det öar som kommit mycket längre. Man kan använda 

dessa öar som mall för hur man skulle kunna göra på Visingsö. 

L-G ska åka på studieresa till Danska Samsö. Smilegov är ett EU- projekt som är 

indelat i olika kluster av öar, varav Visingsö är med i ett. Någon från den offentliga 

sektorn borde blandas in, Jönköping energi kanske kunde vara en bra arbetspartner 

att jobba med.  Bönprojektet skulle också kunna vara en del av detta då där finns 

energirika restprodukter. 

Energiinventering kan ge bättre stöttning för de som har solceller, vindkraft m.m. Att 

få ett samlat grepp kan få det attraktivt att satsa på energieffektiva och förnybara 

energilösningar. Denna kunskap gör att vi kan göra en aktiv energiplan. Detta kan 

även vara av marknadsvärde för turister som besöker ön. En inventering är rätt start 

på ett sådant projekt, L-G återkommer när det finns mer handfast information att 

tillgå. 
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6. Väg och trafikfrågor.  

Från Vrixlösa vägförening och Säbys byalag har till Visingsörådet inkommit 

synpunkter på vad som borde göras för att dels öka trafiksäkerheten och dels 

begränsa vägslitaget med tunga fordon. Det har framhållits att de enskilda 

vägföreningarna inte i framtiden kan eller har möjlighet att sköta de enskilda vägarna 

med den ökande belastningen som blir efter att nya färjan satts i trafik. 

Man är också orolig för cykeltrafiken på ön. En cykelled kan vara ett stort projekt att 

öka säkerheten, de flesta är positiva till den fartsänkning som kommunen föreslagit 

genom centrum. Dock undrar vi om den verkligen efterföljs då det inte görs några 

fartkontroller. Många problem med trafiken är att turisterna känner sig "fria" och 

struntar i gällande trafikregler. 

 

Mattias tycker att man ska sätta upp skyltar för att lättare hitta cykelvägar, 

Centrumutveckling har pengar att söka angående detta, Lena Claesson kommer att 

ha ett möte inom kort för att gå igenom vart pengarna ska satsas. Problem med 

vandringsleder är att markägaren inte håller ordning så det är framkomligt. Vem ska 

sköta detta? Ersättning? Här finns det förslag till samling genom Visingsöprojektet 

som Näringslivsföreningen driver. 

Under föregående år gjordes en framställning från vägföreningarna på Visingsö om 

att de enskilda vägarna skulle omvandlas till allmänna vägar. På detta förslag har nu 

kommit ett svar där Trafikverket slår fast att de enskilda vägarna på Visingsö inte 

skall omvandlas till allmänna vägar. Detta är naturligtvis ett politiskt beslut där 

Statens bidrag till enskilda vägar skulle behöva mångdubblas om enskilda vägar i 

Sverige skulle göras om till allmänna vägar. Visingsö utgör i detta sammanhang inget 

undantag.  

Eftersom denna möjlighet till ändring tycks vara stängd kommer ordföranden att gå 

vidare och diskutera med kommunen vilka möjligheter till bidrag som finns för 

enskilda vägar i kommunen. Vi har flera vägar på Visingsö som är i bedrövligt skick 

och som inte är bidragsberättigade enligt reglerna. Här borde sökas engångsbidrag 

för upprustning. I Rökinge har engångsbidrag sökts från Vägverket men nyligen kom 

avslaget med meddelande om att det inte fanns några medel tillgängliga.   

Kommunen bidrar idag med 30% till det allmänna underhållet av enskilda vägar.   

Bengt tar upp vägunderhållsfrågan med Lena Claesson från Jönköpings kommun vid 

kommande möte den 24 februari. 

 



Styrelsemöte Visingsörådet 2014-02-11 Sid 7 
 

7.Övriga frågor.  

-Distriktssköterskemottagningen åter öppnad i mindre skala. 

Vi kan nu konstatera att man på prov öppnat en mottagning som är öppen en dag i 

veckan med endast förbokade patienter. Detta är ett steg i positiv riktning. En viss 

kritik riktades mot det annonseringssätt som gjorts i samband med öppningen. Det 

var inte särskilt tydligt skrivet i annonsen i Visingsö-Info. Informationen har nu spridits 

genom pensionärsföreningen och andra kanaler. Försöket pågår till maj månad och 

sedan görs en utvärdering av resultatet. 

-Arga insändare och brev. 

Sussi hade en fråga om personerna som skriver ilskna mail och brev till kommunen 

med flera myndigheter.  NLF ställde frågan till Bengt att få dessa personer att gå via 

Visingsörådet eller NLF istället för att enskilda personer skriver och "gnäller" istället 

för att ha sakliga argument. 

Sussi vill att vi ska göra ett utskick till alla öbor för att förhindra detta, det är bättre att 

ha förtroendevalda som frågorna går igenom.  

Mattias tror vi gör bort oss genom att skicka ut brev. Istället skall vi ta upp det på 

årsmötet. LG vill hellre ha det via Visingsöbladet/hemsidan, problematisera vad som 

händer när vi inte har en gemensam syn mot kommunen m.m. 

Personerna som smutskastar och skriver dessa insändare struntar nog i ett sådant 

utskick dock. 

Dopet för nya färjan Braheborg var exempel på en het diskussion i just denna anda 

som vi ska försöka motverka. 

Bättre att kanalisera genom Visingsörådet så man kan förklara varför man tycker si 

eller så. 

Beslöts att vi tar upp frågan på kommande årsstämma på ett snyggt sätt. Vi skall 

uttrycka vikten av en enad front utåt. Viktigt att frågorna går genom Visingsörådet och 

Näringslivsföreningen.  

8. Mötet avslutas 

Då inga övriga frågor fanns tackade ordföranden kvällens värdinna Inger för att vi fått 

komma och för gott fika samt avslutade mötet. 

Vid tangentbordet 

 

Oskar Wetter 

 


