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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte på Hamnkontoret den
8 maj 2019

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Lena Moberg, Kirsten Ekström,

Gungerd Johnsson, Karin Wisborg, Linda Adolfsson, KjellAugustsson, Mattias
Wetter och Jan Lundh, Visingsö Näringslivsförening

Frånvarande: lnga

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jan Lundh

§3 Anmälan om tillkommande frågor
De frågor som anmäldes återkommer under §12

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6a Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan per idag är 5953,99. lnväntar bidrag från kommunen.

§6b Annero
lnnan ordinarie Visingsörådsmötet hade rådet bjudit in tjänstemän från kommunen
ang. stängningen av Annero. Visingsörådet skickade med tjänstemännen ett antal
förslag och id6er om hur personalproblemet kan lösas i sommar. Detta tog de med

sig och lovade titta på. Sammanfattning och tolkning av informationen från
tjänstemännen gicks igenom. Ett förslag är att tillsammans med SPF anordna ett
stormöte på Visingsö för att rekrytera volontärer som kan hjälpa personalen med

enklare sysslor under sommaren.
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§7 Aktuella rapporter
Bengt Svensson har haft kontakt med Lena Claesson ang trafiksituationen i

hamnen. Förslag uppkom om att bilda ett hamnråd. Det finns önskemål om flera
soptunnor i hamnområdet, särskilt vid gamla hamnen.

Gränna hamnbolag hade sin årsstämma den 15 april. Visingsörådet har 1 1 aktier.
Skötseln i Gränna hamnområde fungerar bra och likaså ställplatserna för husbilar.
Hamnbolaget kommer bygga om småbåtshamnen. De önskar också sätta upp ett
tankställe. De har budgeterat för 3 miljoner fram till 2021. Hans-Erik Lugn blev
omvald till styrelseordforande.

Bolmsö sockenråd besökte Visingsö den 27 april. De var inbjudna av VAIS. Mie
Lagehäll informerade om Visingsö. Sockenrådet tackade Mie för en fantastisk
föreläsning och bjöd in till att besöka Bolmsö.

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) hade årsmöte den 27-28 april i Söderhamn.
Bengt Svensson och KjellAugustsson deltog. Arbetsgruppen Miljö & Energi gjorde
ett besök ute på Stålnäs, en liten ö utan el, i Söderhamns skärgård. Gruppen
diskuterade åtgärder för att städa upp plast på stränder och hav. Arbetsgruppen
har sökt bidrag hos Naturvårdsverket. Arsmötesdeltagarna gjorde studiebesök på

fiskaremuseet Gäddan, Tjärnviks gård som ägs av den kände tecknaren Anders
Persson samt på Söderhamns flygflottilj. SRF består av 15 medlemsföreningar.
SRF finansierar verksamheten med statliga bidrag ca. 1.8 miljoner per år. Bengt
Svensson blev omvald till SRF:s styrelse.

Vätternvårdsförbundet har sin årsstämma i Habo den 10 maj.

§8 Verksam hetspla n 2019, aktivitets planeri ngen
Verksamhetsp lanens må lsättn i ng för 20 19 besl utades.

§9 Rapport från arbetsgrupper
-Grevskapets förenade besöksnäring. På initiativ av Visingsörådet har en
arbetsgrupp bildats med deltagare från Gränna Hamnbolag, Gränna och Visingsö
Näringslivsföreningar. Syftet är att samarbeta mera med destinationsfrågor
-SRF Besöksgruppen. En nybildad grupp med medlemmar från SRFs
medlemsföreningar. Bengt Svensson är gruppledare. Första uppdraget blir att
kartlägga öar och kustnära områden vad gäller besöksnäringen.
-SRF Skolgruppen. De kommer besöka Visingsö 16,17 ,18 maj
-SRF Miljö- och Energigruppen. Aktuellt tema är plastskräp. Plastinsamling från
lantbrukarnas ensilageplast görs nu 1 gång per år på Visingsö. Önskemål att det
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blir 2 gånger per år. Energigruppen tar upp detta med berörda företag. Gruppen
bevakar även frågan om enskilda avlopp.

§1 0 Aktuellt från Näringslivsföreningen
Aktuellt är att sprida information om Grevskaps-appen. Önskemål att fler
näringsidkare ingår i det s.k lnfo-point på Visingsö under sommaren.

§11 Nästa möte
Onsdag 12 juni

§12 övriga frågor
Den nya El-bussen har skickats för reparation eftersom oljudet inne i bussen var
klart störande.

Enligt de rapporter vi får så har dricksvattnet från kommunens nät blivit bättre,
men inte bra. Bengt återrapporterar till kommunen och uppmanar till fortsatt
spolning av nätet.

En Hjärtsäker ö. Räddningstjänsten har fått pengar för att informera/utbilda
allmänheten på Visingsö om var hjärtstartare finns och hur de används. Det är
Mikael Krantz som håller i detta. Första mötet var på WHK den 9 maj, men det blir
flera tillfällen. De ska köpa in två nya hjärtstartare tillVisingsö. Önskemålfinns
också om en drönare som hjälpmedel. Räddningstjänsten uppmanar folk att ladda
ner appen: sms livräddare

§13 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet



Vid protokollet

Kirsten Ekstnänr
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