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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 7 juni 2016.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner,
KjellAugustsson, Nils Olof Fries, Thomas Teike och Kirsten Ekström

Frånvarande: Linda Adolfsson och Magnus Tolf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mie Lagehäll

§3, Anmälan om tillkommande frågor
lnga tillkommande frågor anmäldes

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Föregående mötesprotokoll
Ordfcirande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna

§6. Ordförande har ordet
Bengt Svensson tog upp flera frågor som berör Trafikantrådet.
Sommarturlistan för färjan har bantats ner, vilket har väckt irritation bland öborna. Nu.

går dubbla turer ca 60 dagar under sommaren. Yrkestrafiken påverkas och vissa
återkommande dagar får inte alla bilar plats. Följden blir att de får boka en senare tur.
Det belastar kostnader för företagen som drabbas.

De nya betalkorten på färian är ännu inte ifull drift. Klagomål inkommer om att man
inte kan betala för flera personer med samma kort. Mattias, Nils Olof och Bengt
förbereder ett möte med Trafikantrådet i denna fråga. Vi anser att det borde vara
samma upplägg som för Jönköpings Länstrafik där flera kan åka på samma kort om
man önskar.

Problem med korttidsparkering i hamnen för de turistbussar som har på och
avstigande guide, finns kvar.



Ovannämnda problem tar Trafikantrådet upp vid nästa möte i oktober.

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF). Lennart Andersson i Miljö & Energigruppen
efterlyser ett nätverk med kontaktpersoner. Visingsörådet rekommenderar Emma

Adolfsson som tackat ja till uppdraget.

SRF vill också ha en referensgrupp för naturturism. De erbjuder att ge en

kompetenshöjning för naturturism. De vill skicka en enkät och efterlyser
företagsnamn att kontakta.
Visingsörådet hänvisar till hemsidan Visingsö.net.

I SRF's tidning "Vi skärgårdsbof (nr 1, 2016) finns en artikel om "Öar som

energitjuvar". Där nämns att Visingsö har målsättningen att bli Sveriges första helt el-
trafikbaserade samhälle, det kan möjligen vara en vision. Styrelsen anser att frågan

är långsiktig och att vi måste starta från en lägre ambitionsnivå. I övrigt en mycket bra

artikel.
Visingsörådet anser att det bör finnas en el-stolpe för laddning av elbilar på Visingsö.
Kjell Augustsson kollar upp detta med Jönköpings Energi.

SRF planerar att lägga sin årsstämma till Visingsö i mars 2017.

Fråga om högerregel eller om huvudled ska gälla på vissa vägsträckor på Visingsö.

Nils Olof Fries och Bengt Svensson tar upp detta med Länsstyrelsen.

Om cykelled på Visingsö. Frågan blev åter aktuell när media rapporterade att

Trafikverket ska utreda möjligheter att bygga en cykelled från Skärstad till Gränna.

Bengt Svensson har redan pratat med Trafikverket om att lägga till de önskemål som

finns på Visingsö. Främst en cykelväg från hamnen till Kumlaby. Vi anser att man

också måste titta på centrala Tunnerstad. Kommundelsrådet GrännaA/isingsö
kommer också att ta upp frågan.

Det efterfrågas servicestationer med toaletter, avfallstunnor och ev. dricksvatten.
Defta iförsta hand för turister. Frågan har kommit upp i möten med föreningar och

näringslivet. Den här frågan kommer att diskuteras med kommundelsutveckling. Den

toalett som finns bak kiosken vid Kumlabykyrkan har varit låst vid flera tillfällen.

Osäkerhet råder om vem som har ansvaret att sköta denna toalett. Thomas Teike tar
upp detta i Näringslivsföreningens styrelse för att utreda ansvarsfrågan.

Försvarsmakten har fått tillstånd till befintlig och utökat verksamhet inom Karlsborgs

kommun. Visingsörådet har tagit del av beslutet och anser att det inte är läge att

driva frågan till överklagande för rådets del. Det läggs till handlingarna.



Klagomål till kommunen om dålig smak och missfärgat dricksvatten av boende på

Rökingevägen. Problemet kommer och går och kommunen har tagit prover av vattnet

utan att hitta några smakfel. De kommer att gå ut med en enkät till de boende som

har detta problem och fortsätta att ta prover. Visingsörådet bevakar frågan.

Rådet diskuterade frågan om att bjuda in till ett s.k. sommarmöte ijuli månad.

Styrelsen beslutade att inte ha något möte iår.

Visingsörådet kommer skicka ett tackbrev till Fastighetsverket för att de valde att

lägga "Hemliga rum" på Visingsö. Det var uppskattat, duktiga guider och många

besökande.

§7, Rapporter från arbetsgrupper och utskott
lnga rapporter.

§8. Kassarapport samt budgetuppfölining
Det finns per den 1 juni 10082,89 kr på kassa/bank.

§9. Uppföljning av verksamhetsplan
Bengt Svensson, Gunilla Everland Rylner och Mie Lagehäll planerar att bjuda in

Visingsöbostäder för att diskutera framtida byggnadsplaner.

§1 0. Tillkommande frågor
Mattias Wetter berättade att hans företag fått uppdraget att bygga den nya

klubbstugan åt VAIS. Han berättade hur utbyggnaden kommer att bli och att de ska

börja iaugusti 2A16.

Statens Fastighetsverk hade haft möte där Gunilla representerat Visingsörådet. Det

ska bli nya s§ltar på samtliga kulturella om sevärdheter på Visingsö. SFV ska i

september ha ett nytt samordningsmöte där kommunen, länsstyrelsen och övriga

intressenter deltar.
Uppföljningsmöte blir i februari.

Kirsten Ekström berätta kort från Vätternvårdsförbundets stämma i maj. Fullständig

rapport finns att läsa på deras hemsida www.vattern.org

Grusvägarna med grovt krossat sten som det varit synpunkter på, har glädjande

återställts till farbart skick.

§ 11 Nästa möte är den 2 augusti.

§{2 Mötet avslutades av Bengt



Vid probkoltet
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