
Årsredovisning 2017
      Visingsörådet

Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 
2017-12-31

- Bengt Svensson Ordförande
- Gunilla Everland Rylner Vice ordförande
- Marie Lagehäll Kassör
- Kirsten Ekström Sekreterare
- Kjell Augustsson Ledamot
- Mattias Wetter Ledamot
- Linda Adolfsson Ledamot
- Nils Olof Fries Ledamot
- Tomas Gunnarsson Ledamot samt representant för Näringslivsföreningen

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Utöver dessa arbetar vi också i 
mindre grupper/utskott t.ex. Vattengruppen, Befolkningsutvecklingsgruppen, Kommundels-
utveckling, Trafikantrådet m.fl. Protokoll och rapporter finns på förenings hemsida samt i en 
pärm på biblioteket.
Aktivitetsplan
Verksamhetsåret inleddes med att styrelsen tog fram en aktivitetsplan baserad på den 
verksamhetsplan, som stämman godkänt.
Vision
”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 arbetet genom information och möjlighet att påverka 
frågornas inriktning”
 
Syfte och ändamål finns fastslagit i stadgarna

Av stämman beslutade målsättningar 2017
- Vi har informerat samtliga intressenter om Visingsörådets verksamhet, 

kontaktpersoner, aktuella ärenden och hur de behandlas
- Vi har 200 personer som följer oss på Facebook.
- Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling



- Vi har haft minst en träff med föreningsledarna inkl. byalagen
- Vi har haft löpande kontakt samt ett möte med kommundelsråden
- Vi har deltagit i kommundelsutvecklingens arbete
- Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan
- Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete
- Vi har aktiv dialog med Visingsöbostäder
- Vi stödjer näringslivets arbete som medför fler arbetstillfällen till Visingsö

Aktiviteter och övriga händelser som stödjer våra målsättningar
* Vår hemsida är nu etablerad som informationsplats för vår verksamhet. Här redovisas 
protokoll, rapporter m.m. Ca.170 personer följer vår verksamhet via Facebook.
* Vi har haft ett möte med föreningsledare och byalag. Huvudtema var ”medborgardialag”. 
Vårt förslag är skickat till Jönköpings kommun.
* Två representanter från Visingsörådet har deltagit i det s.k. Trafikantrådet. Många frågor 
har varit uppe för diskussion. Bl.a. biljettsystem, bokningssystem, taxor. 
* Visingsörådet är medlemmar i Vätternvårdsförbundet.  Vi har varit representerade på deras
möten. De stödjer vårt arbete med att få en översyn av Visingsös ledningssystem för 
färskvatten samt att flytta ut intaget djupare. Vi arbetar nu med ärendet tillsammans med 
Jönköpings kommun. I juni träffades länsledningarna för de fyra Vätternlänen på Visingsö för 
att uppmärksamma det initiativ som togs för 60 år sedan som varit framgångsrikt och genom 
samverkan löst stora utmaningar. Vi fick tillfälle att informera om vår verksamhet. 
* Vi har haft löpande kontakt med Gränna-Visingsö kommundelsråd. Vi har informerat om 
status på aktuella frågor som berör Visingsö. Bl.a. hamnfrågorna och nya vägen i Gränna
* Visingsörådet är medlemmar i Skärgårdarnas Riksförbund. SRF hade förlagt sin stämma till 
Visingsö 2017 där vi tillfälle att presentera Visingsö och vårt arbete.
 * Kommundelsutvecklingen, Jönköpings kommun arbetar med att identifiera olika behov av 
renoveringar av vägar, bryggor, parksoffar, ramper, besökskartor m.m. Under året har ca 200 
000  kronor fördelats till olika projekt. Vi deltar med planering och samordning.
* Vi är värdar tillsammans med Kommundelsutveckling och Wisingsborgs Grevskap 
intresseförening för ett årligen återkommande samrådsmöte med deltagare från Statens 
Fastighetsverk, Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Länsmuseet, Svenska Kyrkan i ämnet 
Visingsös Natur- och Kulturupplevelser. Ett mycket uppskattat möte som också föranleder ett 
flertal förbättringsaktiviteter. 
Pågående aktiviteter
* Statusen på Visingsös hamnar är mycket dålig! Visingsörådet samlade därför de 
intressenter som har sin verksamhet i området. Bl.a. Visingsö Båtklubb, Visingsö 
Fiskareförening och Marina Brahe. En nulägesbeskrivning samt förslag till åtgärdsplan 
upprättades. Därefter följde möte med delar av kommunalråden samt Gränna-Visingsö 
kommundelsråd på plats. Vi upplever att Jönköpings kommun nu har upprättat en kortsiktig 
plan för 2018 samt påbörjat en långsiktig plan för hela hamnområdet.



* Vi har under året fortsatt vår kontakt med Jönköpings kommun i ärendet med ”dåligt 
dricksvatten”. En ny enkät har skickats ut till samtliga abonnenter där det visade sig att det 
skett en stor förbättring. Kommunen och abonnenterna är dock inte riktigt nöjda, så 
förbättringsarbetet kommer att fortsätta.
* Visingsörådet har arbetat fram ett förslag på åtgärder för att minska risken för olyckor i 
samband med påfarter till ”stora vägen”. Här gäller högerregeln där det inte finns skyltar för 
väjningsplikt. Detta är för en del oklart och kan betyda allvarliga incidenter. Vi föreslår 
Länsstyrelsen att göra landsvägen till huvudled samt komplettera med väjningsplikt vid vissa 
större påfarter. Vi har också bett om översyn av vissa vägavsnitt vad gäller hastighet. 
Trafikverket har avvisat våra önskemål både för sänkt hastighet och flera skyltningar med 
väjningsplikt. Polis och övriga har ställt sig bakom vårt förslag. Vi har nu skickat in 
kompletterande information till Länsstyrelsen.
* Vi har etablerat kontakt med Stadsbyggnadskontoret i ärendet ”ovårdade tomter”. Det kan 
bli aktuellt med åtgärder på ett par platser på Visingsö.
* Flera har påpekat brister på landsvägen. Man upplever att det bildats ”diken” vid sidan av 
den asfalterade delen av vägbanan på flera platser. Trafikverket har påbörjat 
förbättringsarbeten och har i samband med målning av sidlinjer på hela sträckan gjort 
inventering av bristerna. Dessa kommer att åtgärdas under våren 2018.

Resultaträkning 2017 2016

Intäkter
Bidrag 15 000 15 000
Summa intäkter 15 000 15 000

Kostnader
Verksamhetskostnader 1 153 -
Reklam och tryckkostnader 1 100    1 501
Representation, uppvaktningar    625      385
Kontorsmaterial          367      194
Sammanträden, möten                       7 400   6 423
Redovisning 1 188   1 188
It tjänster    437,50      362,50
Medlems- föreningsavgifter 2 700    2 000
Summa kostnader                     14 970,50   12 053,50
Årets resultat                       + 29,50                         +2 946

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Kassa/bank   13 320,89 13 291,39



Summa tillgångar 13 320,89 13 291,39
Eget kapital
Eget kapital 13 291,39 10 344,89
Årets resultat        29,50   2 946,50
Summa eget kapital 13 320,89 13 291,39

Visingsö februari 2018

Bengt Svensson Gunilla Everland Rylner           Kirsten Ekström
Ordförande Vice Ordförande           Sekreterare

Marie Lagehäll Linda Adolfsson           Mattias Wetter
Kassör Ledamot           Ledamot

Kjell Augustsson Nils Olof Fries           Tomas Gunnarsson
Ledamot Ledamot           Ledamot


