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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 5 februari 2019 på

WHK.

Närvarande: Bengt Svensson, KjellAugustsson, Mie Lagehäll och Kirsten Ekström

Frånvarande:
Tomas Gunnarsson, Lena Moberg, Mattias Wetter, Nils Olof Fries och Linda Adolfsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kjell Augustsson

§3 Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor anmäldes, se punkt 11

§4 Fasbtällande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6 Aktuella ärenden/rapporter

Natur- och kulturmiljöer ska ha möte den 7 februari på WHK. Här diskuteras utveckling

och framtida förbättringar på Visingsö, som hamnarna, skötsel av gravkullarna, ny

skyltning mm. Kommundelsutveckling Lena Cla6sson, Visingsörådet, Statens
fastighetsverk, Länsstyrelsen, Länsmuseet, Hembygdsföreningen, Visingsö

Näringslivsförening, Wisingsborgs intresseförening, Visingsö Båtklubb, GrännaA/isingsö
församling och flera från Jönköpings kommun deltar.

Dricksvattnets problem med smak och lukt, har blivit bättre. Efter en vattenläcka i Rökinge

har kommunen spolat genom rören, efter det har klagomålen minskat. Problemet kvarstår

dock fortfarande i en del områden. Det ska göras en deljusteringar i vattenverket

framöver och spolning görs regelbundet.

Trafikantrådet har inget möte inplanerat än. Frågor som är aktuella är hamnkontoret i

Gränna. Det kommer bli en besiktning av gamla hamnen inför ev muddring. Konstverket i
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hamnen ska monteras upp under april. Synpunkter på sms-meddelanden från trafkverket
när Braheborg får problem, kan uppfattas som både förvirrande och ologiska.

Visingsörådet har bevakat problemen på Annero åldreboende, hemtjänsten och om
minskade antal boendeplatser. Visingsörådet har stöttat prsonalen och haft ett flertal
kontaktat med både tjänstemän och politiker. Anne-Marie Hedlund (L) otdförande i

Åldrenämnden har meddelat att antal platser ska kvarstå som idag (10+1). Visingsörådet
avslutar dänned ärendet.

Skärgårdarnas Riksförbund ska ha årsmöte iSöderhamn2T-28 april. Bengt Svensson
och KjellAugustsson ingår i gruppen för Miljö och Energi. I senaste tidningen fanns ett
reportage om en familj på Visingsö. Tidningen finns att läsa på Visingsörådets hemsida.

Msingsörådet uppvaktade Kumlabyskolan på 50 års jubilået.

Kommundelsutvecklingen hade samverkansmöte med föreningsledare den 28 januari och

nytt möte blir under hösten.

§7 Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan per idag är 12740,99

§8 Arsredovisning20{8
Styrelsen gick igenom årsredovisningen.

§9 Arssfiimman blir den 26 februari 20{9

§10 Verksamhetsplan samt budget för 2019
Styrelsen gick igenom Verksamhetsplanen

§11 Tillkommande frågor
Muntliga klagomål har kommit in tillVisingsörådet gällande "buskörning med bila/' runt om
på Visingsö. Visingsörådet kommerfölja upp defta.

Vättemvårdsförbundet har kollat upp vattentemperaturen iVättem efter den varma

sommaren 2018. Det blev inget rekord pga den kalla våren som kylde ner siön. Statistik
visar att vattnet var varmast 2014 med en årsmedeltemperatur på 10,6'C. De senaste 20

åren har temperasturen stigit med 0,36"C per dekade. (10å0. Enl. SMHI's beräkningar

kan Vättem bli 3'C varmare och isfri mot slutet av seklet.

Visingsörådet kommer överta Kommundelsrådets anslagstavla vid Coop. Där kommer

protokollen finnas att läsa.



§11 }Hsta möb är den r?lr-2019

§{2 ttötet avslutas
Bengt avsluta& mötat

Vid protokollet

Kirsten Ekström

Bengt Svensson
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