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Protokoll för visingsörådets styrelsemöte den 4 oktober 2016.

Närvarande: Bengt Svensson, Thomas Teike, Mattias Wetter, KjellAugustsson och
Kirsten Ekström

Frånvarande: Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner, Nils olof Fries, Linda
Adolfsson och Magnus Tolf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Ti I I protokol lj usterare va ldes Kjell Au g ustsson

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Det kommer att bildas ett Näringslivsråd

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6. Ordförande har ordet
Arbetsgruppen "destination Gränna-Visingsö" som bildades for ett år sedan har gjort
framgångar! I samarbete med Destination Jönköping kommer det att anordnas två
stycken "stormöten" per år. Ett i Jönköping för hela kommunen samt ett lokalt i

GrännaA/isingsö. Utöver detta blir det flera mindre arbetsgrupper som kommer att
diskutera lokala frågor. Destination Jönköping kommer också att satsa på
kulturevenemang där Gränna-Visingsö passar in. Gruppen kommer att inom kort
träffa Visit Småland och deras VD Lena Larsson. De har sökt bidrag hos
Tillväxtverket och fått besked om att de vill satsa på bl.a. Gränna Visingsö och
Ö Vatterbranterna. I arbetsgruppen finns representanter från Gränna Hamnbolag,
Visingsörådet samt näringslivsföreningarna i Gränna och Visingsö. Fastighetsverket
visar också intresse av att samarbeta.



- Grevskapsgalan kommer prel. att bli av den 12 november. Här kommer bl.a. Arets
företagare samt Arets Visingsö- och Grännabo 2015 att presenteras. plats: Gyllene
Uttern.

- Visingsörådet har haft flera kontakter med Jönköpings kommun VA avdelning.
Skälet är att flera abonnenter klagar på vattenkvaliteten. Det verkar vara koncentrerat
till Rökingevägen (Visingsöbostäder). En enkät är nu utskickad till samfliga
abonnenter på Visingsö för att få en bild över problemet. Jönköpings kommun
kommer därefter att prova en ny metod för genomspolning.

- Visingsörådet har nu sänt in en ansökan om översyn av bl.a. väjningsplikt och
huvudled. Vi har också bett om översyn av hastighetsbegränsning på vissa
vägavsnitt. Mottagare av ansökan är Länsstyrelsen som sedan samarbetar med
polisen, kommunen samt Trafikverket.

-Visingsörådet kommer att delta i Kommundelsutvecklingens möte i höst. Där lyfter vi
bl.a. frågan om cykelleder främst från hamnen till Kumlaby kyrka

- Visingsörådet har svarat på en enkät utsänd av Jönköpings kommun som handlar
om framtida cykelleder m.m. Under högsäsong (maj-september) befinner sig ca 1000
besökare, 300 bilar, 100 cyklar samt 1-2 turistbussar på vägarna. Detta är i snitt per
dag. Under juli månad är antalet något högre.

- Dialog förs om en träff med Visingsöbostäder, m.fl

§7. Rapporter från arbetsgrupper och utskott
Trafikantrådet hade möte den 3 oktober. Mattias Wetter berättade från mötet.
De nya betalkorten på färjan är inte personliga, men fler kan inte åka på samma kort.
Många upplever det besvärande att ha flera kort, särskilt när många samåker eller i

stora familjer. Visingsörådet har väckt frågan, men fick inget gehör för någon ändring.
Skälen är att andra utifrån (ej boende på Visingsö) ska utnyttja systemet, tex
turistbussar.
På sikt kommer man kunna ladda korten via nätet.
Det blir ingen höjning av färjetaxan under 2011.
Hamnkontoret stänger möjligheten att boka färjan på lördagar från 2016-10-30 till
2017-02-26.
Det planeras för ombyggnad i Gränna hamn.
Skyltningen för chansarfilen är otydlig. Den lilla skylten som hänvisar till filen anses
för liten eller felplacerad.

I kontakt med Länstrafiken i Jönköping, Erik Andersson, framgår att öa-svängen
lyder under Serviceresor och måste bokas. Det har framförts önskemål om fler buss
stopp och söndagsturer. Arbetet pågår och det kommer minnesanteckningar från
mötet.



§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Bidrag har kommit in från kommunen 10 000:-. Saldo är idag 16180:- på kassa/bank.

§9. Uppföljning av verksamhetsptan
Olika frågor och aktiviteter diskuterades. Visingsörådet arbetar vidare enl. plan.

§10. Tillkommande frågor
Thomas Teike berättade att Visingsö Näringslivsförening har årsmöte i oktober.
Jönköpings kommun(näringslivsavdelningen) ska bildas ett Näringslivsråd i

Jönköping 13 oktober 2016. Syftet är att skapa ett forum för näringslivet runt
Jönköping.

§ 1f Nästa möte är den 6 december.

§12 Mötet avslutades av Bengt

Vid protokollet
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