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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på WHK den { 3 juni 2017 .

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, KjellAugustsson, Nils Olof Fries
Mattias Wefter, Gunilla Everland Rylner och Linda Adolfsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Tomas Gunnarsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolliusterare
Till protokolljusterare valdes Gunilla Everland Rylner

§3. Anmälan om tillkommande frågor
lnga tillkommande frågor anmäldes

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Föregående mötesprotokoll
Ordförande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingama

§6. Aktuella ärenden
Trafikantrådet hade haft möte med ganska få deltagare enl. Mattias Wefter. Frågor
som belystes var en ny hamnbyggnad i Gränna. Det liggerförslag på prishöjningar
för färjebiljetterna. Förhoppningen är att ett nytt bokningssystem ska vara klart i
början av 2018. Visingsörådet har fått tillfälle att ge synpunkter på de förslag som
presenterades. Främst gäller det prissättning på olika biljettformer som har till syfte
att s§ra resandet. Visingsörådet föreslår en helhetsöversyn när det gäller parkering,
kopplat till olika biljettsystem. Visingsörådets synpunkter finns på hemsidan.

Hamnbolaget hade sin årsstämma 6 april och Gunilla Everland Rylner var
närvarande. Den stora frågan är hanteringen av aktieinnehavet i bolaget. Problemet
är att aktieägama inte längre är bosatta och har kvar sin verksamhet i Gränna. Andra
frågorvar om den nya vägen till hamnen i Gränna, om ett kallbadhus och om
lagunens genomströmning av vatten.
Hamnbolaget kallade aktieägarna till extramöte den 8 juni om aktieinnehavet.
Visingsörådet äger 11 aktier i bolaget.

Den nya vägen i Gränna är ett aktuellt ämne. Visingsörådet har skickat en skrivelse
till kommundelsrådet Gränna - Visingsö. Den bygger mer på faktauppgifter och har



till syfte att balansera debatten som pågår. Visingsörådet har dessutom beslutat
ställa sig bakom en insändare ilokalpressen i samverkan med Gränna Hamnbolag,
G ränna Näringslivsförening, Visingsö Närin gsl ivsförening

Vätternvårdsförbundet har den 26 juni inbjudit landshövdingarna för de ffra
Vätternlänen tillVisingsö för att diskutera hur Vättern mår, framtida
samverkansformer och utmaningar. Fiskanöreningen ska presentera hamnområdet
på Visingsö samt båthusen. Gunilla Everland Rylner kommer att presentera
Visingsörådet och Kirsten Ekström kommer delta.

Gränna hamnbolag har sammanställt en nulägesbeskrivning över status i hamnarna i

Gränna och på Visingsö, som Visingsörådet stödier fullt ut. Mottagare är bl.a.
tekniska nämnden och tekniska kontoret. Visingsörådet har erbjudit
Fiskeriföreningen, Båtklubben och Marina Brahe att göra en liknande beskrivning och
fördjupning av ansvarsfrågan för Visingsöhamnarna. Beslutades att Kjell återkommer
med mötestid.-

Förslag på hur Medborgardialog kan fungera har Visingsörådet tillsammans med ett
flertalföreningar och byalag arbetat med under våren har nu skickats in till
Jönköpings kommun, parlamentariska kommitt6n. Den finns i sin helhet på
Visingsörådets hemsida.

Det har kommit in en önskan om möjlighet att ladda sitt busskort på Visingsö då det
kostar extra om man laddar det ombord på bussen. Frågan har skickats till JLT som
lovat återkomma med svar!

§7. Rapporter från arbetsg ru pper (ve rksam hetsplanen)
Visingsörådets informationsbroschyr till hushållen. Mie Lagehäll visade sitt förslag
och Visingsörådet godkände utformningen. Arbetet går vidare.

Visingsörådet har bildat en Vattengrupp som ska arbeta med dricksvattnets kvalitet
och smak på Visingsö. Vätterns vatten är ständigt utsaft för miljöpåverkan. Råvattnet
som vifår dricksvatten av tas från en s.k. ytvattentäkt. Klimatförändringar som medför
t.ex ökad nederbörd och översvämningar, tonare somrar och ändringar av sjö och
havsnivåer samt stigande vattentemperatur innebär stora utmaningar för vårt
dricksvatten. Vattenledningen är ca 60 år och intaget ligger förmodligen för grunt för
att inte inkommande vatten ska gå över max temperaturen 20"C.
Målet är att intaget ska liggadjupare, för att säkerställa att inte maxtemperaturen
överskrids. Vatten gruppen presenterade konkreta förslag som nu kommer att
förankras med Måns Lindell på WF och sedan presenteras för Jönköpings kommun.

Vilja, kunna, våga. Nils Olof Fries har sökt få fram vägar in i stödsystemen hos
myndigheter för att söka bidrag för projekt inom näringslivet och turism. Det krävs
mycket administration och måste bevakas ör att kunna sökas just när bidragen ges.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Efter betalda utgifter för bl a medlemsavgifter och WHK mm, samt inkommit bidrag
från Vätternvårdsförbundet på 5000:- är saldo i kassan per idag är 8139,39. lnväntar
bidrag från kommunen på 10000:-.
Adressändringen gällande utskick från Skattemyndigheten, har skickats in till, men
inget svar har kommit.



§9. Tillkommande *ågor
Linda Adolfsson informerade om att tre rum på Visingsö äldreboende är utdömda ur
arbetsmiljösynpunkt. Vare sig kommunen eller Visingsöbostäder vill bekosta
ombyggnaden. Beslut är inte fattat, men risken finns att de tre platsema på
äldreboendet flyttas till Huskvama.

Turistbyråns öppettider belystes. Man kommer inte åt broschyrer som behövs när
turistema bäia komma på våren. Önskemål finns att det ska hållas öppet alla helger
från och med maj månad.
Det ftnns också synpunkter på att det inte finns en stor synlig skylt på tiaket som visar
var Turistbyrån Iigger. Dessa frågor äger Destination Jönköping som tillsammans
med Visingsö Näringslivsförening kommer överens om upplägg och öppettider.
Frågan skickas tillVNF för kommentar!

§10. Nästa möte är den 22 augusti.

§ 1{ illötet avslutades av Bengt



Vid protokollet

Kircten Ekström
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