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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2014-03-19

Deltagare

Närvarande: Från Järpås 26 personer. Från Lidköpings kommun
Kjell Hedvall, Bertil Jonsson och Monika Andersson	
  
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade alla välkomna.

Föregående	
  mötesanteckningar	
  
De flesta frågor från föregående möte tas upp på detta möte.

Lekplatser	
  
Samhällsbyggnadsnämnden tittar på en större lekplatsutredning. Önskemål
finns om en större lekplats i Järpås.

Motionsspåret	
  
Anläggning av en sträcka med enklare standard vid sidan av vägen som kan
fungera som skidspår på vintern. Kostnad 180 000 kr. Då ingår nedtagning
av träd, uppgrusning 20 cm x 2 m brett och arbete. Belysning ingår ej.
Markägare skall nu kontaktas för att skriva markägaravtal. Frågan måste tas
upp till Kommunfullmäktige för beslut om budgetmedel, detta i konkurrens
med alla andra önskemål.

Godegårdsvägen	
  
Populär promenadväg men ingen vågar gå där på kvällen. Den tidigare
kommunalt ägda belysningen som togs ner skall återställas hävdar
vägföreningen. Men allt sånt är reglerat i samband med att
vägsamfälligheten bildades och det är ingen annan än vägföreningen som
har ansvar för vägen och belysningen. Invånare i Järpås kan lägga
medborgarförslag till kommunen om belysning för att få frågan behandlad
politiskt. (Ett medborgarförslag är sedan tidigare inlämnat och det blev
avslaget). Vägsamfälligheten kan också prova att söka bidrag via
Trafikverket.

Järpås	
  badsjö	
  
Belysning för skridskoåkning fungerade bra.

Vallgatan	
  och	
  bäcken	
  
Park & Gata röjer en del av sträckan från sly men inte hela. Dumpat
trädgårdsavfall är ett problem. Skyltar är uppsatta och brev har gått ut till
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bostadsägarna flera gånger om att man inte får dumpa trädgårdsavfall här.
Det kan vara stora mängder trädgårdsavfall och ser grisigt ut. Kastade
äpplen lockar älgar och rådjur. Kompost ska köras till tippen istället.

Boulebana	
  
Vid förra mötet framfördes ett önskemål om en boulebana. SPF åtar sig att
sköta boulebanan, kontakt är ordföranden Göran Fridlund. Ett avtal om
skötsel skall tecknas mellan SPF och Intern service/fastighet. En preliminär
kostnadsberäkning är 30 000 kr för två banor vid Björkhaga. Anläggningen
kan påbörjas tidigast hösten 2014. Järpåsrådet beslutade att säga ja till
boulebanor vid Björkhaga.

Västtrafiks	
  möte	
  om	
  Kinnekullebanan	
  
Rapporten från undersökning om betydelsen av Kinnekullebanan för
invånarna är nu klar.

Julbelysning	
  
Kostnadsberäkning för totalt 40 stolpar
•
•
•

Stjärnor	
  och	
  hållare	
  1270	
  kr/stjärna	
  med	
  ledlampor	
  
Inkoppling	
  3500	
  kr/stjärna	
  
Hyra	
  av	
  skylift	
  

Totalt ca 200 000 kr investeringskostnad.
Kommunens står för elförbrukningen.
Kravet som ställs är att man från Järpås står för halva investeringskostnaden.
Järpås får själva stå för drift, underhåll upp- och nerplockning och detta skall
tas med i avtal mellan ansvarig förening och Park & Gata.
Förslag från Järpåsrådet är att börja med halva antalet dvs 20 stjärnor. Järpås
under söker om man kan få fram 50 000 kr från t ex företagarföreningen.
Samhällsbyggnadsnämnden måste därefter godkänna uppsättning och att stå
för elkostnaden. Beslut tidigast 13 maj om finansieringsfrågan i Järpås är
löst. Frågan tas därefter upp till Kommunstyrelsen för beslut om
budgetmedel från anslaget för landsbygdsutveckling.

Järpås	
  järnvägsstation	
  
Ny felanmälan lämnad till Trafikverket angående: En bräda i övergången vid
stationen där rullstolar har svårt att ta sig över och att vid bilvägen är
tågspåret lägre än asfalten vilket gör att passerande lastbilar bullrar mycket
när de kör över. Det är inte åtgärdat än.

Tennisbanan	
  
Tennisnät kommer att sättas upp i vår efter vårstädningen på tennisplanen.
Besiktning av underlaget har gjorts och ingen åtgärd kommer att göras.
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Gator	
  med	
  dålig	
  beläggning	
  
Gatorna är i dåligt skick och skall åtgärdas. Teknisk service inventerar
ledningarna i gatorna i april. Åtgärderna med asfalten måste vänta tills de är
klara.
•
•
•

•

Hantverksgatan	
  och	
  infart	
  till	
  affären	
  helt	
  klar	
  skall	
  asfalteras	
  	
  i	
  april	
  
Humlegatan	
  och	
  Allegatan,	
  asfalternas	
  nu	
  efter	
  att	
  avloppet	
  bytts	
  ut	
  
Torggatan	
  finns	
  med	
  i	
  kommunens	
  asfalteringsplan.	
  Först	
  måste	
  en	
  
trasig	
  dagvattenledning	
  till	
  första	
  huset	
  åtgärdas	
  och	
  planerna	
  för	
  VA	
  
stämmas	
  av	
  så	
  att	
  de	
  inte	
  har	
  några	
  ledningsjobb	
  på	
  gång.	
  
Industrigatan	
  skall	
  också	
  asfalteras	
  men	
  här	
  måste	
  dagvattenfrågan	
  
lösas	
  först.	
  

Övergångsställen	
  
Alla övergångsställen i Järpås är Trafikverkets.
•
•

Övergångsställena	
  längs	
  Storgatan	
  och	
  cykelbanan	
  är	
  Trafikverkets.	
  	
  
De	
  är	
  inte	
  målade.	
  
Övergångsstället	
  vid	
  Hantverksgatan	
  och	
  affären	
  är	
  Trafikverkets	
  och	
  
det	
  ska	
  målas	
  så	
  snart	
  asfalten	
  lagts.	
  	
  

Trasig	
  gatubelysning	
  
Problemen med belysning på Marboslätten och Slättgatan är åtgärdade. Det
var även ett större elfel. Ring in alla sådana fel till Ofelia 0510-77 03 30 så
blir de snabbare åtgärdade. Det är bara en person i hela kommunen som
byter ut trasiga lampor så det kan dröja.

Skadad	
  dränering	
  	
  
Dränering vid Parkgatan p g a förstörd stensil som orsakar översvämningar,
är under utredning.

Brunn	
  i	
  skogen	
  
Brunn i skogen som inte fungerar och har ramlat omkull. Oklart var denna
brunn ligger. Platsen är nu markerad på karta.

Övriga	
  frågor	
  
Bidrag önskas till Hjärpåsbladet för att kunna fortsätta trycka det.
Annonsintäkterna har minskat. Kommunen kan annonsera med
kommuninformationen för 7000 kr per år då räddas tidningen. (Skicka en
tidning + kontaktuppgifter till Lidköpings kommun, Monika Andersson
Kommunledningskontoret 53188 Lidköping)
Ett förslag togs upp om att Järpås kan få äga webbsidan Jarpas.se som en
samlingssida dit föreningar och företag m fl kan länka sina webbsidor.
Ett förslag togs upp om att Järpås tar kontakt med Tun för att göra en
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liknande tankstation. En tankstation bör ligga vid väg 187 går och utformas
så att lastbilar kan tanka där.

Järpåsdagen	
  
Järpåsdagen blir lördagen 16 augusti. Liknande program som förra året.
Snart kommer inbjudan till ett första planeringsmöte.
Bidrag skall betalas ut på samma sätt som föregående år. Till Järpåsdagen
30000 kr. Till grusplan 6250 kr. Båda dessa betalas till
bygdegårdsföreningen. Till grönområden 5000 kr, detta betalas till
Hembygdsföreningen
Belysning behövs i dungen där det är en cykelbana. Förslag finns om att
dagis skall använda en bit av dungen.
Vatten, avlopp bredband grävs igenom ett par trädgårdar. Kan vara bra att
göra en cykelbana där för det är ett farligt ställe backe och skymd sikt med
mycket tung trafik. Från dagis i byn till smedjan vid norrmanns det är en
sträcka på 1½ km. Börja med den värsta sträckan. Kontaktperson: Anders
Kamperin anders.kamperin@minmail.net 0703-520359.
Ett biljardbord finns. Har någon ett tips om lämplig lokal? Kontakta Vård &
Omsorg ifall det finns lokaler på Björkhaga?

Nästa	
  möte	
  
Järpåsdagen 16 aug.
Nästa möte 20 aug kl 18.30
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