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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2015-08-17

Deltagare

Närvarande: Från Järpås personer 22 personer. Från Lidköpings
kommun Kjell Hedvall, Monika Andersson	
  
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information	
  om	
  webbsida	
  för	
  Järpås	
  
I projekt centrumutveckling i Järpås ingår att ta fram en ny gemensam
webbsida för Järpås. www.jarpas.se
Patric Nyström redogjorde för hur långt arbetet kommit. Webbsidan är
publicerad och det finns en struktur att bygga vidare på. Webbsidan är enkel
att uppdatera, det behövs inget speciellt program utan har man fått en
inloggningskod kan man gå in direkt på sidan och ändra text och bilder. Det
kommer att göras en lathund och ordnas utbildningstillfälle för föreningar
och andra som vill hjälpa till och fylla webbsidan. Webbsidan är anpassad
så man kan se den i mobilen också. Det går att få egna mailadresser eller en
förenings mailadress med @jarpas.se på slutet. På sikt kommer webbsidan
att ersätta Hjärpåsbladet.
Patric önskar att få kontakt med alla föreningar i Järpås för att börja med att
lägga ut föreningsinformation. Det finns en kalender där alla föreningar kan
lägga in sina aktiviteter och möten.

Projekt	
  centrumutveckling	
  i	
  Järpås	
  	
  
Monika Andersson gav en lägesrapport från projekt centrumutveckling.
Rapport från de två andra orterna Tun och Vinninga samt Järpås.
I Järpås har 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 men nu finns
möjlighet att föreslå fler.
•
•
•
•
•

Butiken	
  -‐	
  har	
  löst	
  sig	
  med	
  ny	
  handlare	
  
Tankstation	
  –	
  har	
  löst	
  sig	
  handlaren	
  söker	
  tillstånd	
  för	
  en	
  Q-‐star	
  mack	
  
Boende	
  och	
  tomtmark	
  
Järnvägsstationen	
  och	
  området	
  runt	
  	
  
Välkomstpaket	
  och	
  hemsida	
  –	
  på	
  gång	
  www.jarpas.se	
  

Externt

På Järpåsdagen kommer det att finnas information om projektet och
möjlighet att komma med förslag till vad man kan göra för att utveckla
Järpås.
Centrumutveckling i Järpås har nästa möte i styrgruppen 15 sept. kl. 18:30 i
Bygdegården. Fler intresserade är välkomna dit.

	
  
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.	
  	
  

	
  
Att få igång byggande av framförallt hyres-och bostadsrätter är viktigt även
på landsbygden. Lidköpings kommun fortsätter att öka befolkningen.
Hedinska tomten i centrum fick inte bebyggas när det var aktuellt.
Kommunen hade då andra planer. Kan tomten öppnas för bostadsbyggande
igen?

	
  
Åka	
  kollektivt	
  
Problemen vid järnvägsstationen med bl. a saknad informationsskylt om
semafor har tidigare anmälts till Trafikverket. Ta upp frågan igen.
Det är också otydligt var man skall vänta för att åka med närtrafiken.

	
  
Lekplatsutredningen	
  

Dags att rycka tag i planerna så de börjar genomföras. Ta upp frågan med
Park & Gata.

	
  
Trafiken	
  utanför	
  skolan	
  
Tät trafik, skymd sikt bilisterna kör för fort. Vägen är Trafikverkets. Kan
man få ner hastigheten genom ett övergångsställe eller vägbula?

Parkering	
  vid	
  skolan	
  
Kan lärarnas parkering flyttas till prästgården så att inte alla behöver stå på
kyrkans parkering? Parkering till multisportarenan finns.

Landsbygdens	
  VA	
  
1500 landsbygdsbor i 100 föreningar har satsat i egna VA-föreningar. Är de
nya avgifterna relevanta när föreningen har en faktura och en
kopplingspunkt? Frågan om avgifter har varit uppe i kommunen i syfte att
likställa stad och land och de flesta har accepterat kostnaden för det
gemensamma t ex reningsverket och de nya krav som kommer att ställas på
rening t ex av läkemedel.
VA, el och renhållning är inte skattefinansierade utan alla kostander betalas
via brukaravgifter. Den nu föreslagna avgiften är så nära man kan komma

en rättvis fördelning av kostnaderna. Frågan har behandlats politiskt och är
uppe för domstolsutslag.

Tennisbanan	
  
Den är iordningställd. Linjerna behöver målas om.

Kyrkstigen	
  
Kyrkstigen som fanns tidigare har försvunnit. Tomter, byggnader och vägar
finns där stigen gick. Det finns ingen övergång. Försöken att köpa loss en bit
mark misslyckades. Det fanns även en populär gammal väg på andra sidan
järnvägen som numera är uppodlad och försvunnen.

	
  
Järpåsdagen	
  

29 aug kl. 11-15. Vid Björkhaga och affärsområdet blir det aktiviteter. Gun
Thorsson redogjorde för de aktiviteter som planeras.

Beslut	
  om	
  bidrag	
  
Beslut om bidrag till bygdegårdsföreningen för att arrangera Järpåsdagen
30 000 kr och bygdegårdens grusplan 6250 kr och bidrag till
hembygdsföreningens grönområden 5000 kr. Beslutet taget på delegation
och anmäls till kommunstyrelsen.

Övriga	
  frågor	
  	
  
Bageriet
Bageriet kanske vill sälja, andra vill köpa. Det vore bra om det blev ett
bageri igen.
Dungen vid förskolan
Dungen vid förskolan och Björkhaga är nu upprustad. Men där är mörkt så
en belysning önskas både för barn och äldre. Frågan har tidigare varit upp
och fått avslag. Nytt motiv till positivt beslut är att dagis och äldreboende nu
är inblandade. Ta upp frågan igen. Röjningen måste skötas löpande, nu har
det vuxit upp igen.
Potthål i gatan
Det finns stora potthål utanför stationshuset på Järnvägsgatan, vid södra
utfarten vid badsjön mot St. Levene, på Torggatan och även på andra ställen.
Livsfarligt! Vid järnvägsstationen står vatten som blir is på vintern.
Park & gata bör göra en ny översyn.
Fiber
En arbetsgrupp för fiber finns utsedd i Järpås. Nu är man angelägen att få

igång arbetet i samhället. Framför detta till bredband, Tomas Björkstål.
Skyddsjakt på grävling
Finns det nån jägare i kommunen? Grävlingar håller på att bli ett problem i
samhället. Ett alternativ är att kontakta Anticimex som kan sätta ut
fångstburar.
Lukt från Biogasslam
Lukten i Järpås från biogasbassängen, påverkar bl. a astmatiker. Swedish
biogas international levererar biogasslammet. Reppes avfall som tillfälligt
levererades skapade problemen. Biogasavfallet ska inte lukta. En
sammanställning lämnades över som visade de synpunkter som lämnats till
kommunen med foto på några av problemen. Den skadade täckduken är
reklamerad av lantbrukaren. Miljö & hälsa måste ha tillsyn.

Nästa	
  möte	
  
Nästa möte torsdagen 14 jan kl. 18.30.

