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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2016-12-07

Deltagare

Närvarande: Från Järpås ca 20 personer. Från Lidköpings
kommun Bertil Jonsson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Bertil Jonsson hälsade alla välkomna.

Föregående mötesanteckningar
Utöver de frågor och synpunkter som lämnades direkt till representanterna
från Park & gata så var det två synpunkter på förra mötet som förts vidare
till andra enheter inom kommunen:
• Ekarna vid Björkhaga som skräpar ner - synpunkten inlämnad
• Förslag på ny parkering för lärarna, nedanför slänten - frågan har
varit upp hos Barn & skola som lämnat den till Intern service
fastighet för utredning. Den är dock inte särskilt högt prioriterad för
fastighet har andra skolbyggen som måste prioriteras först.

Information om projekt Wäxa i Wedumsdalens Nejder
Louise och Magnus Carle informerade om Leaderprojektet ”Wäxa i
Wedumsdalens Nejder”. Namnet Wedum kommer från den kyrka som
tidigare fanns i området. Projektet har sökt och blivit prioriterade för
projektstöd på 700 000 kr för att utveckla Wedumsdalen som ett besöksmål
som knyter ihop alla olika företag som finns där. Ett av företagen
”Krokofanten” presenterade sin ganska nystartade verksamhet.

Information om idén om en pumptack
Ola Svensson och Albin larsson informerade om den idé till en annorlunda
skatepark , en ”pumptrack”, de fört fram till kommunen. Idén mottogs
mycket positivt av kommunens fritidschef och ehef för Park & gata fick
uppdraget att hitta en lämplig plats. Tyvärr kommer nog denna lämpliga
plats att hamna i Järpås utan på någon central plats i Lidköping. Ola och
Albin kommer att fortsätta arbeta för en mindre park i Järpås.

Övriga frågor
Lidköpings bredband bjuder in till byggmöte torsdagen 8 dec kl 18 i
bygdegården.

Externt

Sätt upp en ny parkbänk, gärna en halv stock och grillplats vid
motionsspåret. Den gamla bänken är borta, bordet finns kvar och man eldar
på berget. Påminn Park & gata om detta igen. Det finns intresse för lokala
lösningar om Park & gata finansierar det.
Järnvägsstation ser förfärlig ut. Ingen belysning vid stationen, två
strålkastare trasiga. Ingen papperskorg utan skräpet läggs i regnskyddet.
Detta är Trafikverkets ansvar. Trafikverket avser att riva stationshuset.
Svar: Synpunkterna inskickade till Trafikverkets felanmälan och de har
svarat att de skall skicka ut någon som fixar det.
Buskaget längs 187:an ska enligt Park & gata tas ner för att föryngras.
Boende vill ha buskage kvar som skyddar mot vägen. Park & gata bör ha
möte med de boende längs buskaget.
Asfaltering på Parkgatan. Bigatan också. Stora svackor som samlar vatten.
Man asfalterade inte ränndalen så det rinner inte undan.
Industrigatan är nyligen asfalterad men man har inte asfalterat vändzonen?
Man har inte heller asfalterad kanterna. Gamla asfalten är borttagen. Kanter
so på 6-7 cm som man snubblar på eller inte kommer över med rollator. Har
ingen kontrollerat resultatet? Varför gör man så här?
Cykel och gångväg vid förskolan, den är dåligt belyst. Barnen törs inte gå
där. Tidigare har besked getts om att det inte blir nån belysning. Nu har
förskolan byggt ut åt det hållet. De gamla från Björkhaga promenerar där. Ta
upp frågan igen med Park & gata.
Gamla vägen på Järppåsbacka görs inget åt det. Grusgropen är 30 m djup.
Den frågan har varit uppe förut.
Svar: Ägare till det grustag som ligger närmast skolan är Uvereds säteri
och Närefors gård. Den ägarutredningen gjorden 2005 så den är aktuell.
Ägare till det grustag som ligger lite längre bort är ”gårdarna i Toketorps
by”. Här har ingen modern ägarutredning gjorts som vi kan hitta.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 3 maj kl. 18.30 i bygdegården. Bjud in Park & gata
igen. Bjud in Trafikverket.
Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

