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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2017-10-04

Deltagare

Närvarande: Från Järpås ca 30 personer. Från Lidköpings
kommun Jonas Sundström, Rasmus Möller, Bengt-Göran
Nilsson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kommunalråd Jonas Sundström och oppositionsråd Rasmus Möller hälsade
välkomna.

Information om kommunal översiktsplan
Bengt-Göran Nilsson från Samhällsbyggnad informerade om förslag till ny
kommunal översiktsplan.
Synpunkter skall lämnas in skriftligt till kommunen senast 16 okt. Skicka
synpunkterna till samhallsbyggnad@lidkoping.se eller Lidköpings
kommun , Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping.
Synpunkter på översiktsplanen som framfördes på mötet:
• Cykelväg Järpås till Lidköping eller åtminstone till närliggande
orter
• Vägen från bergkrossen borde komma igång snart men då dras så
långt från bebyggelse som möjligt
• Ny utfart från det norra industriområdet önskas så den trafiken inte
går igenom centrum.
• Bygg en parkering nedanför Järpås skola så att föräldrar kan möta
upp där istället för uppe vid skolan.

Information om Järpåsdagen
Söndagen 20 aug. Tanken var att marknadsknallar skulle komma men
många backade ur p g a vädret. Loppis. Vissa industrier hölls öppet. Stånd
för olika t ex fika från Hem och samhälle. Vedumsdalens nejder hade
utställning. Hoppborg. Chokladhjul och honungshjul. Robotbingo.
Brandbil. Regn och lite före lite folk vissa tider. Kom med förslag till nästa
år. Bidrag 30 000 kr brukar ges från landsbygdsutveckling och det kommer
att fortsätta.

Externt

Övriga frågor
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Skogen vid motionsspåret, där ligger fallna träd huller om buller.
Den är till liten del kommunens skog. Skall den vara orörd?
Gatorna uppgrävda för att lägga ner fiber. Återfyllning ojämn och
lutningen går inte till avloppsbrunnar så det samlar vatten. När
dessa vattensamlingar fryser blir det olycksrisk. Är kommunen
ansvarig om något händer på gatan? Privata häckar skall klippas så
de inte går ut över trottoaren. Olycksrisk speciellt när det fryser.
Svar: Anmäl dessa problem till kommunens synpunktshantering.
Bifoga gärna foto.
Slättgatan, vid bron över bäcken, där finns djupa gropar som blir
vattenfyllda. Olycksrisk!
Järpås station borde bevaras. Svar: Tyvärr sätter Trafikverket stopp
för detta. Stationen ska rivas.
Bredbands bobiner står kvar på en gräsmatta. Barn har rullat ner en
av dem mot bäcken. Kan någon ta hand om dem?
Järnvägen, finns det planer på utbyggnation? Svar: I Trafikverkets
plan för järnvägen finns för år 2029 finns ca 400 miljoner för att
bibehålla standarden som är idag. En kort provsträcka ska skapas
för att testa standardhöjning. En plan finns också för
älvsborgsbanan vid Håkantorp.
Buskaget längs 187 skulle tas bort och planteras om. De boende vill
inte ta bort den häcken. Den är ett skydd mot vägen. Röj bara ur det
döda skräpet. Påminn också Park-gata om det utlovade mötet med
de boende längs väg 187.
Byggnation, man vill gärna få någon att bygga på de lediga
tomterna eller på det nya området. Det nya området passar för
gruppbebyggelse. Svar: Vill någon bygga så är kommunen positiv.
Det finns ett visst bidrag för att bygga trygghetsboende. Grupphus
byggs nu i Sjölunda och i Örslösa. Bjud i byggföretagen till
Järpåsrådet.
Hur är läget i Hamnstaden? Svar: Första området är inte så
förorenat och där är inte så hög saneringskostnad. Byggstart kan ske
först när reningsverket är flyttat. Hittills har hamnstaden kostat 100
miljoner. Bra att ta vara på den mark som finns och använda den.
Hur sker dialogen mellan kommunen och de som reglerar Vänerns
vattenstånd? Svar: En säker nivå har beräknats fram. Olika intressen
står emot varandra. Jämn vattennivå innebär att Vänerns stränder
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slyar igen. Slussarna vid Trollhättan finns med som en investering i
Trafikverkets plan fram till 2030.
Finns det möjlighet att bygga en parkering nedanför Järpås skola så
att föräldrar kan möta upp där istället för uppe vid skolan. Med en
sån parkering så slipper barnen gå över vägen.
Spontanidrottsplatsen används mycket på skoltid och även mer på
kvällstid. Belysningen fungerar inte bra. En startknapp, ett ljusrelä
eller rörelsedetektor. Ljusreläs fungerar bäst.
Dungen mellan lekis till badplatsen. Går det inte att få dit belysning
där? Parken borde också gallras. Det äldre skulle vilja ha lite glesare
skog eftersom det kan vara ganska skrämmande nu att gå där.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 7 feb kl. 18.30 i bygdegården. Bjud in Tora
Gustafsson och Trafikverket till nästa Järpåsråd.
Park-gata skall bjudas in till varje Järpåsråd.
Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

