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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2018-05-30

Deltagare

Närvarande: Från Järpås ca 30 personer. Från Lidköpings
kommun Jonas Sundström, Rasmus Möller, Malin Olsson
Lundqvist, Marie Larsson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kommunalråd Jonas Sundström och oppositionsråd Rasmus Möller hälsade
välkomna.

Svar på tidigare frågor

Resville – en dold pärla
Det började med att de pratade om vatten, avlopp och bredband
Sökt ett Leaderpengar
Budget

Syfte: Vill dra till sig fler turister, Kristinedal och Vigerum och andra
företag i närområdet.
Destinationsbolaget äger
Naturvandring Resville mot Kristinedal
Tre delar i projektet
Kvarnmiljön, belysning
Historisk promenadstig
Naturled
Fram tills nu:
små Informationsskyltar om naturvärden
stora skyltar vid entréerna i Kristinedal och Resville

Externt

Iordningsställd promenadstig med sittplatser på många ställen. Även
skyltar som beskriver olika natur och kulturvärden.
Belyst den vackra stenbron
Etapp 1 är klar invigdes i september
Etapp 2 är klar i september 2018

Nossans Ljusfestival
Ljusfestival i Grästorp 8 dagar. 25 000 besökare i snitt de senaste åren.
Inträde: 30 kr /dag och 50 kr på helgen.
Populärt för husbilsägare.
2018: 29/9-6/10
Började med inspiration från Alingsås
Ville lyfta fram Nossan och naturen runt omkring
11 året i sträck 2018. Unikt är att det är helt ideellt arbete utan extern
finansiering. Näringslivet tillfrågades om sponsring och de fick ihop ett par
hundra tusen för uppstart. Skaffade belysningsutrustning till ett bra pris.
10 000 besökare första året.
3,5 km promenad längs den upplysta naturen.
50 personer är involverade som kärntrupp. Ytterligare 50-100 till från
föreningarna (som får betalt)
Från början var det mycket konstnärlig ljussättning inspirationen från
Alingsås. Man gjorde 7-8 grupper med elektriker (alla ideellt) som jobbade
med ljussättningen. Det skulle
Spökena är mycket populära.
Barnens trollskog
Tänd ett ljus för barncancerfonden och diabetesfonden
Laserljusspel, inga fyrverkerier
Eldshower tre kvällar
Modellflygning
Mat och dryck för barn
Man ville ha en slinga så man kunde gå runt för att göra en spökslinga

Sedan behövde man parkering. Fick låna mark från golfklubben.

Övriga frågor
Fulla förskolor i Järpås – vad göra man?
Barn och skola till nästa möte
140 000 till utegym till nästa år. Slutet av motionsspåret. Förslag från både
majoritet och opposition så det kommer gå igenom i juni 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar den i sin investeringsbudget. Likartad den
som är i Råda.
Skateföreningen håller på och undersöker om man kan söka finansiering
tillsammans med kommunen för en större skateområde.
Badsjön – kan man komma och slamma av. Råd är att lägga in i synpunkter och
klagomål på hemsidan.
Toaletterna vid badsjön – kan de renoveras.
Syfte med mötena är att fokusera på utveckling och se till att det händer positiva
saker i Järpås.
Teknikslinga har uppkommit på provat initiativ.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen XX
Barn och skola till nästa möte

Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

