
Knappt styrfart när Jönköpingspolitiker gick till sjöss 

 

 

Det har stundtals stormat ordentligt i Jönköpingspolitiken den 

senaste tiden. Men när JSS fredagen den 25 augusti bjöd ut 

kommunpolitiker för en seglats på Vättern hade vinden mojnat  

 

Det är inte bara skolelever och allmänheten som bjuds att prova på segling 

samtidigt som tredje deltävlingen i Allsvenskan i segling avgörs i Jönköping sista 

helgen i augusti. Men medan det emellanåt blåste friska vindar när över 160 

elever från Råslättsskolan och Ekhagsskolan testade att segla på norra 

Munksjön erbjöd vinden knappt styrfart när JSS tog med ett tiotal 

kommunpolitiker ut på Vättern.  

-Jag ser fram mot en trevlig och lärorik fredagseftermiddag på sjön, säger 

centerpartisten Göran Bäckstrand strax innan han hoppar ombord på Tim 

Engels bekväma segelbåt ute på hamnpiren i Jönköping. 

-Men vi är naturligtvis också mycket intresserade av att utnyttja och utveckla 

Jönköpings fantastiska läge som sjöstad och då är det viktigt att vi lyssnar  på 

synpunkter  och erfarenheter från de klubbar som verkar runt sjön, tillade det 

socialdemokratiska kommunalrådet Mona Forsberg. Hon fick av någon 

anledning gasta på Anders Hoffmans något sportigare och mer spartanska  

elva. 

Enligt JSS vice ordförande Per Gemheden är de storstilade planer på satsningar 

i hamnar, klubbhus och annat som presenterades vid JSS årsmöte 2016 

fortfarande relevanta men några av de politiker som då satt i ledningen har 

bytts ut. Han tycker dessutom att det politiska arbetet i kommunen går alltför 

långsamt. Genom att än en gång bjuda ut politiker på sjön hoppas JSS att det 

blir lite bättre fart på processen. 

-Vi är medvetna om att allt inte kan ske på en gång men vi har en lista som vi 

vill påminna politikerna om.  



-Prio ett är att ordna en ordentlig gästhamn på Visingsö och näst viktigast är att 

få till stånd ett tankställe för båtar på Rosendala i Huskvarna. 

Därefter kommer en upprustning av Jönköpings hamn och att skapa 

utflyktsbryggor nedanför nya stadshuset i Huskvarna, säger Per Gemheden 

innan han kastar loss med sin politikerbesättning. 

-Det där får vi titta på i samband med budgetarbetet, hör jag Mona Forsberg (s) 

säga ombord på båten som sakta glider ut ur hamnen. 

 

Lennart Broman 

 

 



 

 



                                             


