
                                                      

  
Årsredovisning 2022 Visingsörådet

Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01 -- 2022-12-31.

Styrelsens sammansättning
 Bengt Svensson Ordförande
 Kjell Augustsson Vice ordförande
 Ingegerd Wetterlind Sekreterare
 Gungerd Johnsson Kassör
 Eva Jansson Ledamot
 Patrik Svensk Ledamot
 Lena Moberg Ledamot
 Linn Holter Wetterlind Ledamot

Möten och information
Visingsörådets styrelse har under året kunnat gå in i en mer normal arbetsordning. 
Vi har haft sju protokollförda möten under året. Utöver dessa arbetar vi också i 
mindre grupper/utskott. Inom Skärgårdarnas Riksförbund deltar vi i skolgruppen, 
redaktionsgruppen, boendegruppen, hållbar skärgård samt besöksgruppen. De 
ledamöter som deltar i dessa grupper har samtidigt ett lokalt ansvar i samma 
ärenden. Vi deltar också i lokala grupper som t.ex. Kommundelsutveckling, 
Trafikantrådet, Kulturrådet, Hamnrådet m.fl. Protokoll och rapporter från våra möten 
finns på Visingsörådets hemsida, anslagstavlan vid Coop samt i en pärm på 
biblioteket. Visingsörådet är medlemmar i Skärgårdarnas Riksförbund, Vätternvårds-
förbundet, Hela Sverige Ska Leva och delägare i Gränna Hamnbolag. Visingsö 
Näringslivsförening har en adjungerad plats i rådet.

Vår Vision är att
”Invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden utvecklas 
positivt. Man har en stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. 
Möjligheterna att flytta in är goda. Alla invånare känner delaktighet och har en 
gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö. Alla har möjlighet att delta i 
utvecklingsarbetet genom lättillgänglig information och har därför möjlighet att 
påverka frågornas inriktning”.

Förvaltningsberättelse 2022
Uppföljning av de målsättningar och aktiviteter som beslutades av stämman 
2021:

* Visingsöborna känner väl till Visingsörådet och de ärenden rådet arbetar med



Vi använder sociala medier (Facebook) samt vår egen hemsida för att sprida 
information. Protokoll finns även på biblioteket och på anslagstavla vid Coop. 
Vi annonserar i Visingsöbladet varje månad. Vi har ca 570 följare på Facebook.

*Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling 
Vi har löpande dialog med Junehem, Näringslivsföreningarna i Gränna och Visingsö, 
flera nämnder inom Jönköpings kommun samt kommundelsutveckling med syfte att 
hitta aktiviteter som gynnar befolkningsutvecklingen. Jönköpings kommun har i 
samarbete med oss genomfört en befolkningsstudie. Syftet med denna är att 
analysera in- och utflyttning för att få en bättre förståelse varför man flyttar till och 
från Visingsö. Vi har fått en komplett boendestudie som under 2023 kommer att ligga 
till grund som underlag för en rad aktiviteter.

*Vi har tät kontakt med föreningsledarna
Vår plan var att bjuda samtliga föreningar till ett samrådsmöte under året. Det ger oss 
en bra bild över vilka frågor som är viktiga för Visingsö. Vi valde att delta i 
Kommundelsutvecklingens träff med samtliga föreningar då det var ett tema ”Bättre 
på Visingsö”. Vi kan nu notera att de frågor vi har högst upp på vår agenda är med i 
planen som ska presenteras för kommunens politiker och tjänstemän.

*Vi har god kontroll över framtida Hållbarhetsfrågor
Vi har representanter med i Skärgårdarnas Riksförbund som har en arbetsgrupp för 
”Hållbar Skärgård”. Här behandlas frågor som rör miljö, energi m.m. som är kopplade 
till Agenda 2030.

*Visingsörådets ledamöter deltar i olika arbetsgrupper. Ny anpassad 
organisation.
Visingsörådets ledamöter deltar i en rad olika arbetsgrupper på olika nivåer. 
Lokalt/regionalt är det främst Trafikantrådet, Kommundelsutveckling, Hamnrådet, 
Grevskapet i samverkan, Kultur- och naturupplevelser samt Visingsö Näringslivs-
förening. På nationell nivå och då främst via Skärgårdarnas Riksförbund där Bengt 
Svensson är vice ordförande. Vi har representation i SRF:s Boendegruppen, 
Skolgruppen, Blåljusgruppen, Besöksgruppen samt Hållbar Skärgård. 
Gruppdeltagarna arbetar också inom rådet med lokala Visingsöärenden. Vi deltar 
även i grupper som anordnas av Hela Sverige Ska Leva, Vätternvårdsförbundet samt 
Gränna Hamnbolag.

Pågående och avslutade aktiviteter utöver vår verksamhetsplan
 Visingsörådet fick våren 2021 information om att Coop planerar att stänga sin 

drivmedelsanläggning. En arbetsgrupp inom rådet bildades direkt och har 
även under 2022 arbetat tillsammans med Kigge Smé, med målet att etablera 
en toppmodern drivmedelsanläggning. Tack vare mycket bra samarbete med 
Jönköpings kommun och Region Jönköping, invigdes den nya drivmedels-
anläggningen av Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson den 15 
oktober. Visingsörådets roll har i huvudsak varit ekonomisk handläggning av 
bidrag samt övergripande projektplanering.



 Hamnrådet arbetar med en rad olika projekt tillsammans med Jönköpings 
kommun, Dels infrastruktur i hamnområdet som innebär översyn av trafik för 
bilar, cyklister och gående m.fl. Här ingår en G/C väg mellan hamnen och 
Brahekyrkan och dels en ny parkeringsplats i hamnområdet. Under 2023
hoppas vi på att muddringsarbetet kommer i gång i båda hamnarna.

 Ett samverkansprojekt rörande publika ladd stolpar har påbörjats tillsammans 
med VAIS, Braheskolan, Jönköpings Energi och Jönköpings kommun.

Övrigt
 Visingsö Näringslivsförening har under året haft en adjungerad plats i 

styrelsen.

Resultat- och Balansräkning 2022

Resultaträkning 2022 2021
Intäkter
Kommunala bidrag 20 000 15 000
Övriga bidrag 5 000 5 000
Årets utvecklingsgrupp - 10 000
Summa intäkter                             25 000 30 000

Kostnader
Annonsering - 3 000
Representation/uppvaktning  2 177 -
Sammanträden 6 987 5 690
Årsmöte/Jubileum 3 350 8 800
Redovisningstjänster 2 970 2 970
IT Tjänster 954      791
Bankkostnader 1 203      753
Övriga kostnader                              851 1 340
Porto 24 120
Medlemsavgifter 3 270 770
Reseersättningar 841        -
Bidrag till bygglov, bensinmack - 10 000
Summa kostnader 22 627        34 234

Årets resultat + 2 373 - 4 234

Balansräkning 2022-12-31 2021 -12-31
Tillgångar
Fordran - 2 970,00
Kassa/bank 12 747,24 7 403,99
Summa tillgångar 12 747,24            10 373,99

Eget kapital
Eget kapital 10 373,99                    14 608,24
Årets resultat 2 373,24   4 234,25 



Summa eget kapital 12 747,24             10 373,99

Visingsö den 31 december 2022

Bengt Svensson Kjell Augustsson Gungerd Johnsson
Ordförande Vice ordförande Kassör

Ingegerd Wetterlind Linn Holter Wetterlind Patrik Svensk
Sekreterare Ledamot Ledamot

Lena Moberg Eva Jansson
Ledamot Ledamot


