Mötesanteckningar: Järpåsrådet
Tid och plats

2019-09-24 Järpås

Deltagare

Från kommunen: Jonas Sundström, Rasmus Möller, Gunilla
Kindberg, Ingemar Rogbrandt, Monika Andersson.
Från Järpås 21 personer.

Välkomna
Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

Föregående möte anteckningar
Rundabordssamtal som uppslag till utveckling i Järpås och vilka frågor som ska
tas upp på kommande Järpåsråd. Frågorna berörde:
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnad
Barn & skola
AB Bostäder
Trafikverket
Föreningar i Järpås
Affären
Fastighetsägare

Information från Barn & Skola
Gunilla Kindberg förvaltningschef och Ingemar Rogbrandt förste vice ordförande
i barn- och skolnämnden informerade om barn och skolas verksamhet. Input från
invånarna är viktigt för politiken.
Skolan i Järpås har 100 elever och förskolan har 50 barn, Det finns även fritids i
Järpås. Barnen fortsätter i Rudenschöldskolan från åk 7. Järpås har ett stort
upptagningsområde.
Förskolebarnen finns i Björkhaga förskola och femåringarna går i förskola på
skolan. Övergångarna till förskoleklass fungerar bättre nu när förskolan redan
finns där och barnen är vana vid miljön.
Barn- och elevplan är ett dokument som politiken lagt fast. Den innehåller mycket
fakta men också mjuk information. Barn och skolas mål är att varje barn ska få det
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stöd de behöver får att utvecklas så långt som möjligt. De ska utvecklas både
socialt och kunskapsmässigt så barnen får framtidstro.
Målbilden ”Hållbara lösningar för en högre måluppfyllelse”. Skolan har fått bra
betyg från skolinspektionen men kommunen har förutsättningar att bli ännu bättre.
Mer resurser ges från kommunen till de mindre skolorna på landsbygden för att få
rätt lärartäthet i alla ämnen. Ett annat bidrag är för högre måluppfyllelse och det
går till alla skolor. Bidraget går till de ämnen där skolan kan förbättra resultatet.
En stor förskolesatsning görs nu utifrån den nya läroplanen för förskolan. Alla
förskolor får det del av detta och satsningen gäller under tre år. Denna termin
jobbar man med temat hållbar utveckling.
Frågor från förra Järpåsrådet
Fritidsgården
Bråk i samhället gjorde att fritidsgården stängdes hela förra läsåret. Den tidigare
personalen kunde inte jobba kvar. Det som händer i samhället kan inte
fritidsgården ansvara för utan de kan bara ansvara för fritidsgården. Fritidsgården
är viktig i Järpås. Nu pågår arbete för att starta fritids igen i samma lokal med ny
personal.
Platsbrist i skolan
Barnen som vill börja på våren får plats på förskolan. Till hösten flyttar
femåringarna till skolan. Man vet antalet barn som ska börja på hösten tidigast i
nov-dec (9 mån innan). Det föds mycket barn och vissa föräldrar har tidigare fått
köra barnen till Lidköping eller till Vara kommun. Lösningen med femåringar i
skolan ska kunna göra så att alla får plats i Järpås.
Parkering för personal
Skolans personal parkerar på kyrkans parkering, När det är begravningar så ska
lärarna ställa sig på andra ställen. Det finns inga parkeringar nära men det finns
parkering vid bygdegården och vid Stures festmat.

Information från Samhällsbyggnad, park-gata, AB Bostäder och
Tillväxt Lidköping AB.
Se bilaga.
Frågor till samhällsbyggnad, park-gata

•
•

När utegymmet invigs vill Jonas och Rasmus få en inbjudan.
Trafikverkets väg vid infarten mot badsjön är akut dålig. Kontakta
Trafikverket för detta måste åtgärdas snarast.
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•
•
•
•
•

Rensning av badsjön gjordes tidigare genom att tömma sjön. Men det
kanske inte går att upprepa för sanden är borta. Finns annan lösning?
Röjning av sly längs badsjöns stränder kan göras när det blir is. Någon
från Järpås får kontakta park-gata när sjön frusit till.
Grillstuga vid badsjön? Finns det pengar i landsbygdsbudgeten för detta?
Lägga ut sand vid bryggan i badsjön. Om park-gata tippar av ett lass sand
kan volontärer skotta ut den där de vill ha de.
Torrblåsning av löv är olämpligt i Järpås på grund av den stora mängden
vassa partiklar som spills från lastbilarna. Många andra kommuner har
slutat torrblåsa på grund av olycksrisken.

Frågor till AB bostäder
Behov av hyresrätter i Järpås finns både för äldre och för familjer som separerar
men där man vill bo kvar för barnens skull. Kan AB Bostäder skicka ut en enkät
för att undersöka behovet?
Information angående butiken
Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping kan kontakta Gunnar Johansson som lokal
kontaktperson för att stötta butiken.

Information om punkterna som berör Trafikverket
•
•
•
•
•
•
•
•

Minska antalet farliga lastbilar i centrum. Denna fråga finns med i
Trafikverkets och kommunens åtgärdsvalstudie, men har bara prio 4.
Varför två vägar från bergtäkten. Detta är bergtäktens eget beslut.
Länsstyrelsen och eventuellt miljö-hälsa beslutar om tillstånd. Denna fråga
skall tas upp på nästa möte och dit ska Trafikverket bjudas in.
Järnvägsstationen. Ingen ny information finns.
Värna järnvägen. Frågan finns med i översiktsplanen och är prioriterad.
Uveredsvägen är smal och med många lastbilar. Detta är en fråga för
Trafikverket.
När bergtäktens vägar öppnas kommer trafiken då att minska i samhället?
Extern trafik kan inte styras men trafiken får inte öka.
Cykelbana till Levene. Finns inte med i översiktsplanen.
Vägen till Häggesled, kan den göras säkrare. Den finns inte med i
översiktsplanen. Detta är Trafikverkets väg.

Sidan 4 av 4

Visning av tjänsten för synpunkter och felanmälan

Övriga frågor
•
•
•
•

Den gamla toaletten vid badsjön, går den att ta bort?
Vallgatan, där finns grenar som skymmer gatlyktorna, går de att ta bort?
Gamla bageriet, där sker ombyggnation som ser märklig ut, har de
bygglov?
Gamla kvarnen, presenningar ligger och skräpar, går det att snygga till?

Lägga in dessa frågor i kommunens synpunkter/felanmälan så kommer svaret
snabbare.

Utmaning
Om Järpås innan nästa möte lagt in minst 10 olika ärenden i
synpunkter/felanmälan så kommer kommunen bjuda på tårta vid nästa Järpåsråd.
Kommunen ska ha svarat inom 48 timmar. Om de som lagt in
synpunkter/felanmälningar inte fått svar så skicka en kopia på ärendet till Rasmus
Möller så kan han följa upp varför det inte fungerat.

Nästa möte
Trafikverket och park-gata ska bjudas in till nästa Järpåsråd
Bjud på tårta nästa gång om Järpås klarat utmaningen med 10 anmälningar.
Malin Olsson Lundqvist återkommer med förslag på datum.

