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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 26 juni 20{8 på
WHK.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehåll, Nils Olof Fries, KjellAugustsson, Kirsten
Ekström, Mattias Wetter och Lena Moberg

Frånvarande: Linda Adolfsson och Tomas Gunnarsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokollj usterare valdes Kjel I Aug ustsson

§3 Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor anmäldes, se punkt 9

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6. Aktuella ärenden/rapporter
Mattias Wetter berättade om aktuella ftågor som var uppe på Trafikantrådets möte den 16
maj. Ny distriktschef för Visingsöleden är Mårten Berggren. WeFbokningen dnijer pga att
kommunen vill ha ett samordnat system med Länstrafiken (JLT). Statliga bidrag kommer
aft minskas och det medför på sikt höjda priser för resor. Arskorten får däremot sänkt pris
2019. Man kan idag ladda resekorten via kommunen. När detta system är implementerat
kommer det kosta extra att ladda korten på rärjan.
Egna klippkort för husbilar kommer inte att finnas. ldag gäller två klipp för husbil/husvagn.
Ny vänthall i Gränna är budgeterat till 3,5 miljoner. Målet är att den ska vara klar under
2019. Rapport från mötet finns att läsa på Visingsörådets hemsida underArbetsutskott.

Visingsörådet har varit i kontakt med Länsstyrelsen ang förekomst av en invasiv växt
Parkslide, som finns på vissa områden på Visingsö. Länsstyrelsen kommer inte agera
fönän växten kommer på EUs lista över fööjudna arter. Växten sprider sig lätt och bör
inte komposteras, utran brännas. Vi har även haft kontakt med June avfall, Klämmestorp
m.fl, inom Jönköpings kommun. De vil! awakta Länsstyrelsens besked.

Vättemvårdfööundet hade sin årsstämma den 4 maj på Almnäs Bruk AB, söder om Hjo.
Kristina Zetterstrdm, Länsråd i Östergötlands Iän, omvaldes tillordförande.
Medlemsavgifren blir oförändrat under 2019. Måns Lindell avtackades på mötet och han
ersätts av Friedrike Ermold, ny sakkunnig ivattenfrågor.

§7. Kassarapport samt budgetuppföljning
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Saldo i kassan per idag är 22604'.. P§ektmedel har inkommit från Jönköpings kommun
på 15000i.

§8. Uppföljning av verksamhetsplan
S§relsen gick igenom verksamhetsplanen. Visingsörådet har haft dialog med
kommundelsrådet i olika ärenden. Kommundelsrådens uppgift är att arbeta för den egna
kommundelen, lokala ftågor, önskemålfrån invånarna och ordna offentliga diskussioner
och informationsmöten. De har ingen beslutanderätt, men ska vara remissinstrans ifrågor
som gäller deras område. ldag vill man ha direkt kontakt med politiker som kan påverka.
Kommunen satsar istället på att utveckla medborgardialog, digitala medborgarförslag och
de lokala utvecklingsgruppema. Det är beslutat i kommunfullmäktige att kommundels-
råden inte kommer finnas kvar nåsta mandatperiod.
Arbetet med verksamhetsplanen fortgår.

§9 Tillkommande frågor
Visingsörådet har fått information från Jönköpings kommun om att de har tagit fram ett
förslag till Naturvårdsprogram och Grönstrukturplan. Fram till den 7 september har
myndigheter, organisationer och kommuninvånare möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen. Kommunens tätorter eöjuder varierade gröna omräden för boende och
besökare. lngen har längre än 300 m från sin bostad tillett grönområde av god kvalitet.
Tätorternas gröna områden ska bevaras och förstärkas, Det finns sedan tidigare en
grönstrukturplan för Jönköping, Huskvama och Bankeryd. Nu ska en ny plan tas fram och
den gäller alla kommunens tätorter. Dock ej landsbygdsområden. Visingsö räknas inte
som tätort och är inte med. Visingsörådet kommer därför inte att ytha sig.

Nils Olof Fries väckte en fråga om vägstandarden på Visingsö. Nils Olof, Kjelloch Bengt
ska ta upp frågan med berörda parter.

§10 Nästa möte är den 28/8

§11 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet

Vid protokollet

Kirsten Ekström

Ordförande
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