
Årsredovisning 2019 Visingsörådet

Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

- Bengt Svensson Ordförande
- Mie Lagehäll Vice ordförande/kassör
- Kjell Augustsson Ledamot
- Mattias Wetter Ledamot
- Linda Adolfsson Ledamot
- Lena Moberg Ledamot
- Gungerd Johnsson Ledamot 
- Karin Wisborg Ledamot

Möten och information
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Utöver dessa arbetar vi också 
i mindre grupper/utskott t.ex. SRFs Miljö o Energi, skolgruppen samt besöksgruppen.
Kommundelsutveckling, Trafikantrådet, Kulturrådet m.fl. Protokoll och rapporter från 
våra möten finns på Visingsörådets hemsida, anslagstavlan vid Coop samt i en pärm 
på biblioteket.

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”

 



Uppföljning av de målsättningar och aktiviteter som beslutades av stämman 
2019

*Visingsöborna känner till Visingsörådet och de kontaktvägar som finns samt 
vilka aktuella frågor som behandlas
Vi använder det digitala systemet genom att sprida information via Facebook och vår 
hemsida. Protokoll finns även på biblioteket och på anslagstavla vid Coop. Vi 
annonserar i Visingsöbladet varje månad.
* 300 stycken personer ”gillar” och delar information från vår Facebookssida
Vi har f.n.302 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. Vi bevakar 
också frågan via Landsbygdsnätverket, Hela Sverige Ska Leva och Skärgårdarnas 
Riksförbund. En arbetsgrupp inom rådet arbetar på en informationsbroschyr med 
temat ”flytta till Visingsö”
*Vi har haft ett föreningsledarmöte (inkl. byalagen) 2019
Vi har haft ett möte i samarbete med Kommundelsutveckling våren 2019. Det 
resulterade i en rad aktiviteter. Bl.a. en föreningsdag i Bygdegården.
*Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan 
Planen genomförd! Sju styrelsemöten i Visingsörådet. Ett möte med föreningsledare 
och byamän. Representerade på samtliga möten med Trafikantrådet, 
Vätternvårdsförbundet och Skärgårdarnas Riksförbund samt Gränna Hamnbolag. Vi 
har varit värd för möte med s.k. Kultureliten (LS, SFV m.fl.) och 
Kommundelsutvecklings träff med föreningar.
*Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete med Visingsöleden och Öa-
svängen. 
Trafikantrådet har haft ett möte under året. Här diskuteras biljettsystem, 
bokningssystem samt taxor för Visingsöleden. Visingsörådet har i en skrivelse 
reagerat på de nya taxorna som träder i kraft 2020. Det pågår en förhandling med 
Jönköpings Länstrafik om att Visingsöleden ska ingå i deras betalsystem och app. 
Upphandling pågar av ett webbaserat bokningssystem. Ombyggnad av 
hamnkontoret i Gränna är i projekteringsfas.

Pågående och avslutade aktiviteter utöver vår verksamhetsplan
*Annerofrågan har tagit mycket stor del av rådets arbete under året. Kommunens 
äldreomsorg meddelade i januari 2019 att de tvingas stänga Annero perioden 1 juni –
30 september på grund av brist på personal. Vi startade upp vårt arbete i tätt 
samarbete med personalen på Annero. Möten med kommunens äldrenämnd och 
tjänstemän avlöpte varandra. I mitten av maj kom det glädjande beskedet att man 
fortsätter verksamheten som vanligt. Detta tack vare personalens hjälp med ändrade 
arbetstider m.m. Då situationen fortfarande var ansträngd beslutade vi att sätta upp 
en banderoll nere i hamnen med budskapet ”Annero söker undersköterskor”. Vi tog 
också initiativ till s.k. väntjänster, som i samarbete med personalen ordnar trevliga 



aktiviteter. Den 22 oktober bjöd vi in till ett informations- och dialogmöte. Ca, 140 
personer kom till WHK och fick tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter. 
Under november och december har representanter för äldreomsorgen haft flera 
möten med personalen på Annero. Positiva signaler är att Jönköpings kommun har 
startat uppförhandlingar om ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren som kan öppna 
upp och underlätta för framtida lösningar.

*Visingsö Natur och Kulturupplevelser är en intressegrupp med representanter för
Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Svenska Kyrkan, 
Hembygdsföreningen. Gruppen träffas en gång om året. Den 7 februari 2019 var 
Visingsörådet tillsammans med Kommundelsutveckling och Wisingsö Grevskaps 
intresseförening värd för detta möte på WHK. Ett 16 tal personer kom för att redovisa
händelser under 2018 samt för att diskutera framtida kulturmiljöer på Visingsö. Vi kan
se en rad aktiviteter som är resultat från gruppens arbete. Bl.a. stängsel runt 
mellersta och södra gravfälten. Skyltar vid samtliga sevärdheter, bra samarbete 
mellan Fastighetsverket och Wisingsö Grevskaps intresseförening.

Resultaträkning 2019 2018

Intäkter
Kommunala bidrag 15 000 15 000
Övriga bidrag   5 000   5 000
Summa intäkter 20 000 20 000

Kostnader
Verksamhetskostnader   2 906   2 028
Förbrukningsmaterial                              858          0
Annonsering   3 805   1 300
Representation                           2 078                                         676
Sammanträden 12 395  8 093
Redovisningstjänster   1 188  1 188
IT Tjänster      501     482
Bankkostnader     753     753
Kurser & konferenser          0                      1 500
Medlemsavgifter          0     700
Arvode föreläsare  1 500         0
Reseersättningar  2 368     575
Summa kostnader 28 353 15 417
Årets resultat                       -   8 353                        + 4 582



Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Kassa/bank    9 550 17 903,49
Summa tillgångar  9 550 17 903,49
Eget kapital
Eget kapital                     17 903 13 320,89
Årets resultat                       -   8 353      4 582,60 
Summa eget kapital  9 550 17 903,49

Visingsö den 31 december 2019

Bengt Svensson Mie Lagehäll         Kjell Augustsson
Ordförande Vice ordförande/kassör          Ledamot

Karin Wisborg Linda Adolfsson           Mattias Wetter
Ledamot Ledamot           Ledamot

      Lena Moberg                              Gungerd Johnsson
               Ledamot                                    Ledamot


