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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på wHK den 6 december 201G.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner, Mattias
Wetter, KjellAugustsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Nils Olof Fries, Linda Adolfsson, Thomas Teike och Magnus Tolf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kjell Augustsson

§3. Anmälan om tillkommande frågor
lnga tillkommande frågor anmäldes

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen for mötet fastställs

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

§6. Kassarapport samt budgetuppföljning
Betalningar för trycksaker, möteslokal och bokföring har skett. Saldo per den
1 december var 15352,39 på kassa/bank

§7. Rapporter från arbetsgrupper och utskott
- Projekt Vista. En arbetsgrupp med deltagare från näringslivet i Gränna och Visingsö
samt Gränna hamnbolag och Visingsörådet. Uppdraget är att sätta mer fokus på
Gränna-Visingsö som destination. Gruppen har haft ett antal möten med Destination
Jönköping och man kan konstatera att en rad förbättringar har skett. Bl.a. kommer
det att bli ett till två möten per år med besöksnäringen samt ett antal mindre
arbetsmöten med syfte att hitta samarbetsformer. Destination Jönköping är beredda
att samarbeta med olika events och då gärna med kulturell inriktning.

-Projekt cykelvägar pågår på flera håll. Våra förslag är överlämnade till
Kommundelsutveckling som samarbetar med stadsbyggnadskontoret. Utöver detta



så har Kommundelsrådet i Skärstad/Ölmstad, Region Jönköping,
Kultur/fritidsförvaltningen samt Östra Vätterbranterna förslag på cykelleder som mer
eller mindre berör Visingsö.

- Visingsörådet har tillsammans med byalagen och vissa föreningar arbetat fram ett
förslag på placering av s.k. bajamajor utmed stora landsvägen. Det är inte godtagbart
att vi endast har ett par toaletter främst för våra cykelturister. Vårt förslag är att via
lokal entreprenör placera ut ett antal bajamajor ev. kompletterat med sittgrupper.
Aven detta förslag är överlämnat till Jönköpings kommun, kommundelsutveckling.

- Visingsörådet deltar i arbetet med Natur- och kulturmiljöer på Visingsö. Ett möte
med Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Kultur/fritid, Stadskontoret,
Näri ngslivsfören ingen, Länsm useet, kom m u ndelsutveckling, Wisi n gsborgs
intresseförening m.fl är planerat till den 9 februari 2017.

- Aktiviteter för att hitta felkällan för de abonnenter som har problem med
vattenkvaliteten börjar få en lösning. Jönköpings kommen har nu via enkäter
lokaliserat felområden. Det visade sig att ca.15oÄ upplever problem med
vattenkvaliteten. Information har nu gått ut till samtliga abonnenter med resultat och
planerade åtgärder.

- Vi har tidigare rapporterat från möte med Trafikantrådet där Jönköpings kommun
informerat om de planer man har för biljettsystem, bokningssystem, väntsalsbygget i

Gränna m.m. Styrelsen diskuterade de besked vifått och flera ledamöter anmäler
missnöje med att inte Jönköpings kommun är villiga att satsa på miljö- och
systemfrågor. Angivet skäl är att man vill avvakta besked om huvudmannaskapet för
färjeleden. Styrelsen beslutade att agera på något sätt i frågan. Det finns flera
alternativ och Bengt och Mattias fick i uppdrag att komma med förslag.

- Bengt rapporterade från möte med Inger Krantz, ordförande iGränna-Visingsö
kommundelsråd. De önskar ha tätare kontakt med Visingsörådet då det inte finns så

stor representation från Visingsö i kommundelsrådet. Aktuella frågor just nu är ny

nedfart till Gränna hamn samt förbättrad service och flera platser för fritidsbåtar i

hamnarna. En arbetsgrupp är tillsatt! Bengt har informerat lnger om de projekt
Visingsörådet arbetar med.

- Visingsörådet har fått ett önskemål från fritidsboende om att det borde finnas
möjlighet att tanka diesel på Visingsö. Ett förslag på lösning var bifogat. Styrelsen
beslutade att informera tänkbara entreprenörer om möjligheten.

§8. U ppföljning av verksamhetsplan
Olika frågor och aktiviteter diskuterades.
Visingsörådet ska bjuda in Visingsöbostäder till ett möte.

Det ska bli en Föreningsledare träff under våren 2017.



§9. Tillkommande frågor
- Skärgårdarnas Riksförbund planerar att lägga sin stämma på Visingsö den 10 - 12

mars 2017.

- Visingsörådet har fått in önskemål om kompletteringsturer för att underlätta resande

med bil när Braheborg ligger inne för service. Det gäller främst turen från Gränna på

fredagar 17.20. Bengt fick i uppdrag att kontakta Jönköpings kommun med de

synpunkter vi fått in.

§10. Nästa möte är den 2 februar,2017 och Arsstämma 21 februari 2017.

§11. Mötet avslutades av Bengt

Vid protokollet
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Kirsten Ekström
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