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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2016-08-23

Deltagare

Närvarande: Från Järpås 27 personer. Från Lidköpings kommun
Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade alla välkomna.

Föregående mötesanteckningar
•

Badsjön iordninggjord.

•

Lekplatsen det finns pengar till att iordningställa lekplatsen vid
Prästgatan under 2017.

•

Park & Gata informerar om att frågan om ett utegym i Järpås
kommer att tas upp i samhällsbyggnadsnämnden i höst.

•

Dräneringen åtgärdad.

•

Buskaget längs 187.an är Ok ta ner och förnya allt.

•

Motionsspåret, problemen märks inte nu på sommaren. Förbättra
beläggningen. Bänken längst upp i motionsspåret är rutten och
behöver åtgärdas. Gärna väderbeständiga kraftiga bänkar.

•

Företagsskylten, inget har hänt. Tillväxt har lovat fixa till det.

•

Asfalt på Industri och Mejerigatan är inte fixade, bara potthålet lagat.
Men hela gatan har dålig asfalt. Dagvattenledningen ska lösas först.

•

Slättgatan klar att asfaltera, guppigt så husen skakar när lastbilar
passerar.

•

Industritransporter och annan infart till Franzen. Inget besked än.

•

Kinnekullebanan, inget nytt att rapportera

•

Cykelvägar, inget nytt att rapportera

Externt

•

Butiken i Järpås. Husen till salu och det finns intresserade köpare.
Handlaren kommer att fortsätta driva verksamheten

•

Tomter, några finns till salu men de är spridda. Byggmästare vill
hellre ha en flera sammanhängande tomter. Om någon börjar bygga
så kommer det komma igång en cirkulation på bostäder.

•

Enkäten i Järpås. Få svar har kommit in men förslagen tas om hand.

•

Bredband, bara Lidköpings bredband är kvar att välja på.

Järpåsdagen 27 aug
Annons och affischer ute. Flygblad i brevlådorna med information om vad
som händer på Järpåsdagen. Från kommunen deltar Park & Gata,
Lidköpings Bredband samt landsbygdsutveckling.

Övriga frågor
Bullerskydd önskas längs 187:an. Bullerskydd kan vara fina. Det är
Trafikverkets väg och det är kommer att dröja innan något händer.
Hastighetsbegränsningen flyttad så att det vid sista farliga korsningen är 80
km, tidigare var det 60 km. Det är alltid 30 vid skolor, hela dygnet. Finns det
möjlighet att få hastighetskontroll eller hastighetskamera för att få ner
hastigheten?
Det är en sanitär olägenhet med ekarna inne på Björkhagas tomt. De förstör
altaner, plattor m m. Det blir klibbigt på våren, ollonen är en halkrisk och de
skuggar.
Dagvatten på Bigatan, gatan står på tur och skulle ha blivit åtgärdad i våras
men inget har hänt. När händer det något?
Observatorieprojektet verkar ha lagts ner.
Belysningen vid Järpås badsjö. Gör något åt det innan vintern. Sätt timern
så det tänds när det blir mörkt. Belysning önskas på vägen ner också.
Asfaltplätt för skatebordramp, finns det någon lämplig plats? Medel för
rampen finns att söka från landsbygdsutveckling i kommunen. Lämplig
plats? Där det inte stör t ex vid multisportarenan.

Multisportarenan, används ganska lite och det förekommer skadegörelse.
Parkeringsplats för lärarna bilar. De står vid kyrkan idag och blockerar men
kyrkan brukar kontakta skolan de dagar det är t ex begravning. Den
parkering som fanns vid skolan togs bort för att ge plats åt bussfickan. Gör
en parkering nedanför backen och en trappa upp till skolan.
Badsjön, hopptornet togs bort. Bryggan är kvar men ingen stege så man kan
inte komma upp på den. Ta bort bryggan och gör ett litet hopptorn ute i sjön.
En riktig parkering behövs också. Det är mycket vatten där man parkerar nu.
Ny sand gjorde botten bättre. Toaletten var inte Ok vid något tillfälle i
somras, skadegörelse.
Tomma fabrikslokaler där Reco har flyttat. LVI har lager i sina lokaler.
Engbloms borta också. Nu är det uppställning för vinterförvaring i de tomma
lokalerna. LVI:s nya kontor kommer att bli ledigt. Tillväxt Lidköping AB
borde locka hit företag. Konditoriet renoveras till bostäder? Stationshuset
ska rivas.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 7 dec kl. 18.30 i bygdegården.
Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

