Mötesanteckningar: Järpåsrådet
Tid och plats

2019-06-10 Järpås

Deltagare

Från kommunen: Jonas Sundström, Monika Andersson.
Från Järpås: 20 personer.

Välkomna
Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

Föregående möte anteckningar
2018-05-30 Resville och Nossans ljusfestival informerade. Förskolan är
fullbelagd, bjud in Barn & skola till nästa möte för att diskutera lösningar. Beslut
finns på 140000 kr till utegym. Större skatepark, föreningen söker bidrag. Badsjön
behöver underhållas slamröjning och toaletter.

Tema för kommande Järpåsråd
Runda bordssamtal om utvecklingsidéer för Järpås som kommunen kan ta med
hem. Sedan kan berörda förvaltningar bjudas in till kommande Järpåsråd för att
informera och diskutera kring dessa idéer. Följande idéer kom fram vid samtalen:
Samhällsbyggnad
• Buskage mot 187:an behöver åtgärdas, möte utlovat med de boende men
man har inget hört. Bullerskydd behövs längs 187:an.
• Underhåll av gator behövs, Torggatan, Slättgatan, Brogatan, Marbogatan.
• Vägen mellan badsjön och 187:an behöver åtgärdas. Den har lagats men
den går sönder direkt.
• Parkgatan har ingen dränering längre.
• Skötsel av motionsspåret, behöver underhållas, rensas.
• Utegym, beslutat och ska genomföras. När skall utegymmet byggas och
var skall det ligga?
• Badsjön, rensning, underhåll behövs.
• Såga ner träd som skuggar eller fäller kottar vid badsjön.
• Badplatsen är bra men borde göras mer attraktiv, grillstuga som även kan
användas under skridskosäsongen. Göra i föreningsform med bidrag?
• Sanden som lades in i fjol lades i fel ände av sjön, det trevligaste badet är i
andra änden, vid bryggan
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•
•
•
•

Ställ gärna ut en container för brännbart avfall om föreningarna planerar
en städdag vid badsjön.
Löv- och torrblåsning blästrar husen. Får man göra så? Vad gäller?
Hundrastgård önskas. Många hundar i Järpås.
Grusväg mot Häggesled som ser ut som ett U. Vad är det? Det var lastplats
för virke.

Barn& skola
• Fritidsverksamheten måste igång igen. Stängt nov-dec förra året p.g.a
föräldrabråk. Öppet igen i jan-feb sen stängt igen i mars då bråk i
samhället har gjort att rektorn beslutat stänga. Kanske man inte vågar
öppna i höst? Ca 12-30 barn är där när gården är öppen. Fritidsgården
ligger under skolan men de vill flytta den till kultur och fritid. Skolan vill
inte att fritidsgården skall vara i samma lokaler som i fritids.
• Samlingslokal behövs för ungdomarna. Det är många som går runt på
gatorna på kvällarna.
• Platsbrist på förskolan. Barn har fått vara i skolan istället. Bättre planering
behövs. 60 platser finns dagmammorna finns inte kvar. 20 barn har fått
plats i skolan.
• Lokalerna i förskolan är inte anpassade för förskolan.
• Parkering för skolans personal. Nu parkerar de på kyrkans parkering. Det
är inte bra t ex vid begravningar.
AB Bostäder
• Lägenheter och parhus behöver byggas, akut behov. Många äldre vill sälja
sina villor men kunna bo kvar i Järpås.
Trafikverket
• Många farliga lastbilar kör genom centrum.
• Bättre om planera för en gemensam väg till båda bergtäkterna, inte två
olika.
• Snygga upp runt Järnvägsstationen. Vad händer med huset?
• Värna järnvägen, rusta upp spåren. Kinnekullebanan är viktig.
• Uveredsvägen är smal och där kör många stora lastbilar. Kan den trafiken
stoppas?
• När bergtäkternas nya vägar öppnar kommer genomfartstrafiken med
lastbilar stoppas? Olika besked har getts om detta.
• Cykelbana önskas från Lidköping till Levene.
• Säkrare cykelväg önskas mellan Häggesled och Järpås. Där finns några
riktigt farliga passager och det är tung lastbilstrafik. Gör detta i samband
med nya lastbilsvägarna.
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Föreningar i Järpås
• Skateparken, föreningen väntar på besked från Arvsfonden.
• Städdag i volontär regi kan det vara ett sätt att snygga upp vid badsjön.
Gemensamma aktiviteter skapar sammanhållning. Ordna grillning
samtidigt. Kommunen kan bidra med container för brännbart avfall.
• Cykelbana, skateramp och flytbrygga är exempel på vad som gjorts av
föreningarna. Struktur och ordning behövs för att starta detta.
• Sommarlovsentreprenörer som säljer fika m m. Finns det i kommunen?
Det kan fungera om det finns ett kundunderlag.
Affären
• Affären behöver stöd för att fungera. Handelsutvecklaren borde engagera
sig. Finns hjälp att få från Arbetsmarknadsenheten? Nya personer driver
affären men de har inte erfarenhet att driva affär. Hjälp med rätt sortiment.
Hyresavtalet.Bjud in handlaren och handelsutvecklaren till Järpåsrådet.
• Alla i Järpås ska värna om ortens affärer.
Fastighetsägare
• Fastighetsägare behöver sköta sina fastigheter. Buskar hänger ut i gatan t
ex på Järnvägsgatan. Information om reglerna annonseras i NLT men de
följs inte upp.

Fråga om bidrag till Järpåsdagen m m
Beslut i Järpåsrådet att ge följande bidrag från budget för landsbygdsutveckling:
•
•
•

Bidrag till Järpåsdagen 30000 kr, betalas ut till Järpås bygdegårdsförening.
Bidrag till bygdegårdens grusplan 6250 kr, betalas ut till Järpås
bygdegårdsföreningen.
Bidrag till hembygdsgårdens park och grönområden 5000 kr, betalas ut till
Järpås hembygdsförening.

Övriga frågor
Skatepark
Hur går det med ansökan till större skatepark? Föreningen har haft en bra dialog
med kommunen, marken får nyttjas av föreningen, ansökan på 1,9 mkr inlämnad
till Arvsfonden. Besked senast i september. Sedan behöver föreningen söka bidrag
till återstående 30 % från t ex Leader.
Järpåsdagen.
Marknad finns det intresse för. El behövs för kaffet. Chokladhjul. Föreningar kan
presentera sin verksamhet. Lokala näringslivet kan också presentera sig.
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Hoppborg. Barnboksförfattare. Rekoringen till Järpåsdagen? Kontakta Gun
Thorsson om ni har fler förslag.

Nästa möte
Preliminärbokat: Tisdagen 24 sept kl 18:30 i bygdegården.
Bjud in nån eller några av de förvaltningar som ansvarar för utvecklingsförslagen
ovan.
Bjud in några föreningar till Järpåsrådet och berätta om sin verksamhet.

