
Genomförda projekt på Visingsö 

 Årligen se till att parkbänkar kommer ut inför sommarsäsongen

 Nya bänkbord till fem olika rastplatser 2019

 Stötta Näringslivsföreningen för framtagande av besökskarta för 2019

 Ny skyltstomme för besökskarta vid Brahekyrkan och Coop 2019

 Inventera skyltar och rastplatser, sätta upp nya skyltar 2019

 Grus till vägar som ansluter till bryggor 2019

 Möte med representanter från föreningslivet i januari

 Möte med fastighetsverket, länsstyrelsen och kommunen

 Informationsblad till hushållen om föreningslivet 2019

 Grillring till grillplatsen vid Wisingsborg

 Nya målburar inköpta till skolgården 2018

 Rivning av gamla skyltar

 Borttagning av gamla papperskorgar

 Ekonomiskt stöd till VAIS för nybyggnad av klubbstuga, 2017

 Kumlabyskolans hinderbana försågs med några nya hinder 2017

 Bryggorna längs med Visingsö sköts av byalagen. Under flera år har

kommundelutveckling stöttat restaurering av bryggorna och dess närmiljö.

 Lusthus till Rökinge brygga, 2016

 Ny skejt-anläggning är byggd på Kumlabyskolans skolgård under våren

2016

 Visingsökartan tas fram årligen i ett samarbete mellan Visingsös

 Näringslivsförening och Jönköpings kommun.

 Samverkan mellan Jönköpings Kommun, Fastighetsverket, Länsstyrelsen,

Länsmuseet och

 Visingsörådet pågår för att enas över en nulägesbild av Visingsös

besöksmål och vad som behöver förbättras.

 Utegym inom Kumlaby fritidsområde

 Parkbänkar har renoverats och ställs ut varje år på lämpliga rastplatser

 Under sensommaren 2011 kom ett nytt lusthus till Visingsö och

placerades på gräsplanen ovanför hamnen.

 Skolgården har fått utökning i form av ett utomhuspingisbord.

 Stöd har getts till belysning i Vrixlösa.

 Möte med representanter från föreningar, Visingsörådet och

 Näringslivsföreningen november 2018

 Besökskarta 2018

 Ny skyltning i hamnområdet 2018

 Borttagning av gamla papperskorgar och skyltar 2018

 Asfaltering, utökad parkering, cykelparkering mm vid Kumlabybadet och

idrottsplatsen i samverkan med VAIS och Kultur- och Fritidsförvaltningen

2018
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