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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2014-08-20

Deltagare

Närvarande: Från Järpås 24 personer. Från Lidköpings kommun
Kjell Hedvall, Bertil Jonsson och Monika Andersson	
  
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade alla välkomna.

Översvämning idag
Gatunätet har byggts om tidigare och skulle enligt uppgift fungera. Men det
har inte fungerat utan i samband med skyfall blev det översvämning på
Parkgatan och även på parallellgatan. De drabbade ringde ca kl. 4 på
morgonen till Räddningstjänsten som kom direkt men på kommunens
jourtelefon var det ingen som svarade. Det var först när Ofelia öppnade 7.40
som man kunde nå någon på kommunen. Den person från kommunen som
därefter kom till Järpås gjorde ett bra jobb.
Mycket kunde ha räddats om kommunen kommit ut tidigare. Troligen 20-30
fastigheter är drabbade. Det stod 52 cm högt vatten på gatan som mest.
Husägarna fick själva pumpa och rädda allt. En möjlig orsak var att det kan
ha varit ett stopp under viadukten. Det fanns troligen ett trångt läge där
dagvattnet går ut i bäcken nedanför fotbollsplanen.
Krav framförda på Järpåsrådet:
•
•
•
•

Jouren	
  måste	
  fungera.	
  
Ledningsnätet	
  behöver	
  utredas	
  av	
  VA	
  
Kommunens	
  ansvar	
  behöver	
  utredas.	
  	
  	
  
Kan	
  kommunen	
  ge	
  ett	
  bidrag	
  för	
  självrisken?	
  

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

Järpåsdagen	
  
Järpåsdagen genomfördes lördagen 16 augusti. Det gick bra, tur med vädret.
Kommunen informerade om lekplatsutredningen, energirådgivning,
synpunktshantering och närtrafik.
Fem synpunkter lämnades om förbättringar i Järpås och ett
medborgarförslag om att skapa en hundrastgård. Många rastar hundar och

Externt

2014-08-20

kastar påsarna på privata tomter. Det finns hundlatriner på flera platser men
saknas t ex på promenadstigen på baksidan av kyrkan.

Lekplatser	
  
Lekplatsutredningen presenterades på Järpåsdagen. Två personer anmälde
sig till referensgruppen för lekplatserna i Järpås. Vi söker ytterligare 2
intresserade personer till referensgruppen. Anmäl intresse till Gun Thorsson
f.v.b.
Lekplatsen vid Orrslätt som ska läggas ner kommer att ha tennisbanan kvar
och att grönytan återställs och utvidgas så den kan användas för t ex
bollspel. Blir en form av aktivitetsyta i stället. Förslag från Järpås: sätt upp
fotbollsmål där.

Motionsspåret	
  
Förslaget var 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. Markägarna kontaktades av Samhällsbyggnad för att
skriva markägaravtal men de var inte informerade och inget markägaravtal
har kunnat tecknas. Järpåsborna tar ny kontakt.

Boulebana	
  
Järpåsrådet beslutade att säga ja till boulebanor vid Björkhaga. 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 våren 2015.

Julbelysning	
  
Järpås har fått fram 10 000 kr till julbelysning. Totalt blir det 20 000 kr med
kommunens bidrag vilket räcker till fyra julstjärnor. Järpåsrådet beslutade
att det inte är lönt sätta upp bara fyra stjärnor.

Järpås	
  järnvägsstation	
  
En bräda i övergången vid stationen där rullstolar har svårt att ta sig över.
Det är åtgärdat av Trafikverket. Vid bilvägen är tågspåret lägre än asfalten
vilket gör att passerande lastbilar bullrar mycket när de kör över. Bullret är
inte åtgärdat men det går förmodigen inte när det är tunga bilar som kör där.

Tennisbanan	
  
Tennisnätet har varit uppsatt i sommar och många har spelat.

Gator	
  med	
  dålig	
  beläggning	
  
Gatorna är i dåligt skick och skall åtgärdas. Teknisk service inventerar
ledningarna i gatorna. Åtgärderna med asfalten måste vänta tills de är klara.
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•
•
•

•

•

Hantverksgatan	
  och	
  infart	
  till	
  affären	
  helt	
  klar	
  skall	
  asfalteras,	
  
beräknas	
  bli	
  klart	
  i	
  höst	
  
Humlegatan	
  och	
  Allegatan,	
  asfalternas	
  efter	
  att	
  avloppet	
  bytts	
  ut,	
  
beräknas	
  bli	
  klart	
  i	
  höst	
  
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,	
  påbörjas	
  
tidigast	
  nästa	
  år.	
  	
  –	
  Enligt	
  Järpåsrådet	
  kontakter	
  med	
  VA	
  så	
  har	
  detta	
  
VA-‐arbete	
  prioriterats	
  bort?	
  
Industrigatan	
  skall	
  också	
  asfalteras	
  men	
  här	
  måste	
  dagvattenfrågan	
  
lösas	
  först.	
  Denna	
  asfaltering	
  skall	
  prioriteras	
  före	
  Torggatan	
  men	
  
beslutet	
  är	
  ännu	
  inte	
  taget.	
  	
  Arbetet	
  påbörjas	
  tidigast	
  nästa	
  år.	
  
Flera	
  mindre	
  asfaltslagningar	
  t	
  ex	
  vändplan	
  på	
  Högabergsgatan	
  	
  

Fråga från Järpåsrådet: Det finns ett hål i asfalten framför affären. Kan
kommunen laga det samtidigt, även om det kanske inte är kommunens?

Övergångsställen	
  
Alla övergångsställen i Järpås är Trafikverkets. De ska målas så snart
asfalten lagts.

Felanmälan	
  
Lämna in synpunkter och felanmälan via kommunens webb
www.lidkoping.se, finns under e-tjänster eller ring Ofelia 0510-77 03 30. Se
annons i Hjärpåsbladet.

Skadad	
  dränering	
  	
  
Dränering vid Parkgatan p.g.a. förstörd stensil som orsakar översvämningar,
är under utredning. Detta är ett större jobb som kommer att ta tid.

Brunn	
  i	
  skogen	
  
Brunn i skogen som har ramlat omkull. Detta är kommunens brunn, åtgärdas
i höst.

Övriga	
  frågor	
  
Önskemål om investeringar och bidrag som tas upp i Järpåsrådet skall
hanteras via ordinarie investerings och bidragrutiner. Mindre bidrag t ex till
Järpåsdagen kan hanteras direkt i Järpåsrådet.
Brasilian Jiujitsu-klubben har ansökt om bidrag till lokal och utrustning m
m. Frågan togs upp i Järpåsrådet för synpunkter. Klubben hänvisas tillbaka
till Kultur & Fritid och får där söka föreningsbidrag (senast 15 sept.) och
investeringsbidrag (senast 1 dec) enligt samma ruiner som andra föreningar.
Monika Andersson informerar klubben om detta.
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Kommunen kommer att annonsera i varje nummer av Hjärpåsbladet.
Webbsidan för Järpås? Nu kan man ha å, ä, ö i webbadresser.
Tankstation i Järpås? Arrendet går ut först om något år så innan dess är det
inte aktuellt att ha en containermack som i Tun.
Belysning önskas i dungen där det är en cykelbana. Svar: Vägen snöröjs ej
och det är inte aktuellt att sätta upp belysning.
Cykelbana önskas från dagis i byn till smedjan vid Norrmanns det är en
sträcka på 1½ km. Svar: Kostnaden är uppskattad till 375 000 kr +
intrångsersättning, inte aktuellt att genomföra detta. Önskemål från
Järpåsrådet: Ta upp detta med Samhällsbyggnad och lägg in i kön för
cykelbanor.
Lediga tomter finns i Järpås ca 30 st men gator m m är inte gjorda.
Önskemål från Järpåsrådet är att kommunen marknadsför tomterna i Järpås.
Viktigt är också att bygga smålägenheter till ungdomar.
Observatoriet? Hur gick det? Monika Andersson efterfrågar
slutredovisningen från Leader.
Trafiksäkerhet vid skolan. Det finns ingen säker plats för att hämta och
lämna barn vid skolan. Det är mycket trafik där. Kommunen bör göra något
så det blir trafiksäkrare.
Björkhaga. En stor bra parkering behövs. Nu står alla på gatan och på den
lilla parkering som finns. Önskemål från Järpåsrådet är att ritningar över
Björkhaga och planer för bl. a parkeringar sätts upp på anslagstavla i affären.
Bredbandsfiber finns på Storgatan. Fiber dras fram i september på Järpås
backa till 30 hushåll. Det är på gång även på Slättgatan och rör läggs i
samtidigt när man gräver avlopp. Det är möjligt att gå samman och bilda
fiberföreningar utanför samhället.

Nästa	
  möte	
  
Nästa möte onsdagen 3 dec. kl. 18.30
Bredbandschefen ska bjudas in till det mötet.
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