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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2015-04-08

Deltagare

Närvarande: Från Järpås 24 personer. Från Lidköpings kommun
Monika Andersson	
  
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Monika Andersson hälsade alla välkomna och informerade om att dagens
Järpåsråd endast kommer att handla om genomgång av föregående mötes
anteckningar. Resten av kvällen kommer att ledas sav
Samhällsbyggnadsnämnden och ägnas åt dialogmöte om ny
kommunövergripande översiktsplan.

Information	
  från	
  Lidköpings	
  bredband	
  
Lidköpings bredband informerade vid förra mötet om: Hur man bygger
bredband/fiber? Vad man skall ha det till? Hur långt man kommit i Järpås?
En arbetsgrupp skapades i Järpås. Lidköpings bredband har material som
kan användas för information och arbetsgruppen skall jobba för att få med
tillräckligt många intresserade. Mer information om tekniken finns på
www.landsortsnät.se, mer information om utbudet i Lidköping
www.openbit.se
Thomas Björkstål har meddelat att starten av arbetsgruppen blivit försenad
men han beräknar att kunna ta kontakt med arbetsgruppen under maj månad.

Motionsspåret	
  
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet om ny sträckning av
motionsspåret/skidspåret. Markägarna var inte intresserade av att arrendera
ut marken men däremot kunde de tänka sig att sälja ett större område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inte förvärva aktuell mark. Det
innebär att ingen ny dragning kommer att sek av spåret.

Projekt	
  centrumutveckling	
  i	
  Järpås	
  	
  
Projektet har startat och en styrgrupp är bildad. Fler intresserade är
välkomna att vara med i styrguppen eller de olika arbetsgrupper som
kommer att bildas. Följande arbetsgrupper är planerade
•
•
•

Butiken	
  
Tankstation	
  
Boende	
  och	
  tomtmark	
  

Externt

•
•

Järnvägsstationen	
  och	
  området	
  runt	
  	
  
Välkomstpaket	
  och	
  hemsida	
  

Centrumutveckling i Järpås har nästa möte i styrgruppen 21 april kl. 18:30 i
Bygdegården

	
  
Tomtkö	
  

Förra mötet ställdes frågan om det var en tomtkö i Järpås. Det finns fyra
lediga tomter och ingen kö. För att ställa sig i tomtkö betalar man en
depositionsavgift på 5000 kr.	
  	
  

	
  
Åka	
  kollektivt	
  
Problemen vid järnvägsstationen med bl. a saknad semafor har anmälts till
Trafikverket. Inget svar ännu. Är det åtgärdat?

	
  
Tankstation	
  
Önskemålet om en tankstation i Järpås hanteras nu i projektet
Centrumutveckling i Järpås.

	
  
Övriga	
  frågor	
  
Följande	
  övriga	
  frågor	
  togs	
  upp:	
  
Luktproblem från lagring av biogas rester i en damm nära Järpås badsjö.
Närvarande politiker informerade om att den nuvarande hanteringen inte
strider mot gällande lagstiftning.
Rasrisk finns vid grustag på Järpåsbacka. Troligen ägs grustaget av en
samfällighet. Samhällsbyggnad undersöker.

	
  
Nästa	
  möte	
  
Nästa möte måndagen 17 augusti kl. 18.30.
Järpåsdagen är planerad till lördagen 29 aug och kommer bl. a att handla om
att visa det nya äldreboendet.

