
 1 (4) 

 

   

M I N N E S A N T E C K N I N G A R                                            

Hur förbereder vi oss inför sommaren i Gränna och Visingsö? 

Tid: 21 april 18:00-19:15 

Plats: Teams – Digitalt möte 

 
Agenda: 

• Länsstyrelsen och Miljö & Hälsa informerar kring aktuella regelverk och 

riktlinjer. 

• Tekniska kontoret informerar om färjetrafik, hamnen etc.  

• Destination Jönköping informerar om dekaler och vad som kan erbjudas för 

material.   

• Övriga frågor. 

Information från Länsstyrelsen och Jönköpings kommun 
 
Johanna Hänninen, Länsstyrelsen samt Lena Nordlund och Lovisa Bjenning på 

Jönköpings kommun presenterade föreskrifter, hur tillsynen går till och vad alla ska 

tänka på för att kunna följa reglerna. Presentationer bifogas i mejlet.   

Ett förtydligande i presentationen: På en handelsplats där en butik är uppdelad i olika 

rum eller våningar, gäller maxantal i hela lokalen eller delar av lokalen. Man ska skriva 

ut ett maxantal i varje rum eller på varje våning. 

Fråga: Vilka regler är det som gäller utomhus och hur räknar man maxantal på 

den ytan? T ex på ett lekland 

Svar: Lekland utomhus bedömer vi som en nöjespark, där gäller alltså att varje 

besökare ska kunna disponera minst 20 kvm av den tillgängliga ytan inom 

anläggningsområdet. Generellt kan sägas att besökare ska ha tillträde till och 

möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som tillgänglig. 

Fråga: Hur blir det med trottoarerna och gatorna i sommar i Gränna då vi ska 

undvika trängsel inne i butikerna/restaurangerna. 

 

Svar: Länsstyrelsen –man har ett eget ansvar för köerna utanför sin verksamhet. Vissa 

verksamheter har en trottoar och en uteservering, då ansvarar man för den delen. Är 

det kommunens mark så är inte verksamheten ansvarig. 

 

Genom att sätta dekaler och märka upp marken underlättar man för köbildning med 

avstånd till varandra.  

 

Jönköpings kommun tar med sig frågan och återkopplar till nästa möte. 
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Fråga: Restaurang – vi har valt att inte ta bort stolar från stora bord, är det ok att ha t 

ex sex sittplatser vid ett stort bord även om det endast är fyra som används? 

Svar: Om det kommer in ett större sällskap och sätter sig vid ett sådant bord kan det bli 

otydligt om personalen inte är uppmärksam. Gör det tydligt och enkelt för era kunder. 

Det är upp till verksamheten att ha koll på det. 

Fråga: Inom vilken kategori hamnar Remmalagen? Vad ska vi tänka på? 

Svar: Vi har lyft frågan med jurister men har ännu inget svar att ge vad som gäller för 

remmalagen. Johanna Hänninen svarar arrangören direkt och återkopplar svaret till 

nästa möte. 

Fråga: Hur ser reglerna ut vid en uteservering? Är det samma regler som 

inomhus?  

Svar: Det är samma regler som gäller både inomhus och utomhus, 1 meters avstånd 

samt max fyra personer vid ett bord.   

Fråga: Vid offentlig tillställning, är det fortfarande max åtta personer som gäller? 

T ex en stadsvandring i Gränna. 

Svar: Ja, det stämmer. Vad gäller stadsvandringar, tipspromenader och guidade turer 

så gäller just nu åtta personer. 

Fråga: Vid bokning av hotellrum, får man boka in fler än fyra personer i ett rum 

eller gäller samma regler där om maxantal? 

Svar: Det finns inga begränsningar om man vill bo fler än fyra personer i ett och 

samma rum. Får man större bokningar och det finns en restaurang är det viktigt att 

informera vad som gäller vid bokningen om att de blir uppdelade i mindre sällskap i 

restaurangen.  

Tekniska kontoret – information om färjorna och hamnen 
 
Reimer Selero, verksamhetschef på Jönköpings kommun presenterade läget och 
statusen kring färjetrafiken i sommar.  

• Reimer tror att sommaren 2021 blir som 2020. Resandet kommer att se ungefär 

likadant ut. Ambitionen är att efterleva det regelverk som finns vad gäller 

maxantal på färjorna.  

• Förra sommaren var det en ökad tillströmning av folk under vissa dagar vilket 

bidrog till långa köer. Det kommer att skapas organiserade köer med fållor där 

vi räknar in alla passagerare så vi får till rätt antal på båtarna. 

• Förra året sattes det in en extra färja och det planeras i år också fr om 7 juli- 8 

augusti.  

Följande färjor trafikerar i sommar: 

- Christina Brahe, 150 st passagerare och cyklister (inga motorfordon) 
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- Brahe Borg 250 st passagerare och motorfordon 

- Ebba Brahe, 150 st passagerare och motorfordon 

De som färdas med bil sitter kvar i fordonet under båtfärden.  

• Sommarpersonal är på gång att anställas för att kunna hjälpa till i hamnarna i 

Gränna och på Visingsö.  

Fråga: Går det att få enhetliga personalkort samt arbetsgivarintyg? Fungerar 

upplägget på samma sätt som tidigare? 

Svar: Kommunen tar fram ett enhetligt sätt att hantera detta på men det blir sannolikt 

inte så som Reimer informerade på mötet. Kommunen lägger ut information till 

arbetsgivarna på jonkoping.se så att de vet hur de ska gå tillväga. 

Ja, upplägget är som tidigare år. Uppvisar man ett arbetsintyg går man före i kön.  

Kontaktuppgifter Reimer Selero 

Mail: reimer.selero@jonkoping.se  

Telefon: 036-102633 

Destination Jönköping 
Information från Cecilia Hakeberg, Destination Jönköping. 

• Allt pekar på att det kommer bli en välbesökt sommar i Gränna och Visingsö. 

Destinationen jobbar med att få turisterna att upptäcka fler delar av Gränna och 

få verksamheterna att sprida ut event under dagarna. Mitt på dagen är det en 

trång sektor och mycket folk som är på plats. Det ska kommuniceras ut att det 

finns många fler pärlor att besöka i området så vi sprider ut turisterna.  

• Det material som togs fram förra året har efterfrågats. Önskar ni mer 

information och material så hör ni av er till Cecilia. T ex blanketten som ska 

sättas i varje fönster med information om maxantal ska tas fram så att det blir 

enhetligt med tidigare material.  

• Vad gäller turistinformatörer samt inspiratörer i hamnen och på torget blir det 

fasta tidpunkter som de finns på plats. Cecilia återkommer med mer 

information om tidpunkterna till nästa möte.  

• Förra året lanserades skattjakten och blev en succé. Den fortsätter i år igen med 

samma koncept. Det finns kartor tillgängliga i hamnen fr om nu.  

• De tillfälliga sittplatserna (sofforna) placeras ut i Gränna i år igen.  

• Toaletter kommer finnas på plats och utökas med några fler i år. 

Fråga: Finns det möjlighet att ta fram flergångsmunskydd som är röda? 

Svar: Cecilia tar med sig frågan! 

 

mailto:reimer.selero@jonkoping.se
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Fråga: Finns det några planer för fasta tider för turistinformatörer och 

inspiratörer på Visingsö.  

Svar: Turistinformatörerna kommer att vara i Gränna mellan ca kl. 9-16.30. Vi 

börjar dagen med en kort genomgång med hamnpersonalen. Därefter åker en 

person över till Visingsö med 9.30-färjan och blir sedan kvar i hamnområdet 

på Visingsö fram till 15.45 då man tar färjan tillbaka till Gränna. Beroende på 

frågetrycket i hamnområdet gör man på eftermiddagen (från ca 13.30) en tur 

på ön med cykel men fokus är att finnas i hamnen och hjälpa besökarna hitta ut 

till öns sevärdheter. Vid exempelvis oväder då besökarna är få kan vi komma 

att lämna Visingsö tidigare än 15.45.  

  

De fasta tiderna i Gränna blir: 10-12 vid Torget och 14-16 vid hamnallén 

utanför campingen. Utöver de fasta tiderna har vi mobil personal som 

alternerar mellan att röra sig i centrala Gränna och nere i hamnområdet. 

För att vara extra synliga sätter vi upp en beachflagga med det grön-vita I:et 

när vi står vid torget och i hamnallén. 

  

Behöver man få kontakt med oss går det även bra att ringa på  

0771-211 300 eller mejla på info@destinationjonkoping.se.   

 

Övriga frågor: 

Nästa digitala möte blir 27 maj kl 18:00 via Teams. Inbjudan kommer!  

Vill ni anmäla er redan nu går det bra att skicka ett mail till sofie.frisk@jonkoping.se 
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