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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2014-12-03

Deltagare

Närvarande: Från Järpås 27 personer. Från Lidköpings kommun
Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Bo Eliasson, Kajsa Ezelius,
Thomas Björkstål och Monika Andersson	
  
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade alla välkomna och informerade om att
kommunstyrelsens arbetsutskott besökt Björkhaga under dagen.

Information	
  från	
  Lidköpings	
  bredband	
  
Thomas Björkstål, Lidköpings bredband informerade om: Hur man bygger
bredband/fiber? Vad man skall ha det till? Hur långt man kommit i Järpås?
Fiber överför information mycket, snabbare än trådlösa eller andra
överföringstekniker. Utbudet av olika tjänster som kan erbjudas ökar och vi
är bara i början av en enorm utveckling. Idag används fiber i hemmet till
TV, surf, telefoni. Antalet olika enheter som kan anslutas och använda fiber
kommer att ha en likartad snabb utveckling, t ex produktionsstyrning i
lantbruket, hjälpmedel i hemtjänsten, kameror, sensorer m m som
trygghetsåtgärder gör att man kan klara sig själva upp i hög ålder.
Varje fastighet ansluts via fiber som kan dras upp till 10 km till en central
enhet. Central punkt finns på Mejerigatan i Järpås.
Fibernät byggs nu i Mellby, på Kålland, på Kållandsö, både kommunen och
föreningar bygger.
• Lidköpings bredband håller på med nätet
• Fastbit håller på med tjänsterna som man vill beställa
• Göliska IT sköter driften av enheterna i nätet.
Det finns ännu många fastigheter i Järpås som inte är anslutna. Lidköpings
bredband kan bygga ut nätet i Järpås om 60 % vill ansluta sig.
Anslutningsavgiften är beräknad till självkostnad. Marknadsföringen för att
många skall vilja ha anslutning behöver Lidköpings bredband ha lokal hjälp
med, allt annat sköter Lidköpings bredband. I Mellby kostar anslutningen
20 000 kr/ fastighet.
Projektstöd kan sökas från Jordbruksverket på landbygden med 40 % av
projektkostnaden. Man kan söka bidrag om det är mer än 200 meter mellan
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husen och mer än 500 meter från närmaste anslutningspunkt. För att få
stödet behövs en lokal bredbandsförening som söker stödet.
En projektering kan ske i Järpås under våren och start av grävning till hösten
2015. Men då måste det finnas tillräckligt många som vill ansluta sig.
Fastigheterna får dra från tomtgräns till huset själva. Rören läggs 30 cm ner.
Förslag: Bilda en arbetsgrupp i Järpås, Lidköpings bredband har material
som kan användas för information och arbetsgruppen jobbar 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

Föregående	
  mötesanteckningar	
  
•
•
•

•
•

Översvämningen	
  –	
  en	
  utredningsrapport	
  har	
  tagits	
  fram	
  och	
  ett	
  
särskilt	
  möte	
  hållits	
  med	
  de	
  drabbade	
  
Motionsspåret	
  –	
  kommunen	
  har	
  tagit	
  nya	
  markägarkontakter.	
  Om	
  
kommunen	
  skall	
  arrendera	
  eller	
  ev.	
  köpa	
  mark	
  utreds	
  nu	
  
Observatoriet-‐	
  slutrapporten	
  till	
  Leader	
  beskrev	
  vad	
  som	
  gjorts	
  i	
  
projektet	
  men	
  allt	
  man	
  planerat	
  blev	
  inte	
  genomfört	
  	
  pga	
  tidsbrist.	
  
Uppmana	
  gruppen	
  att	
  söka	
  nya	
  medel	
  från	
  Leader	
  i	
  höst	
  så	
  att	
  arbetet	
  
kan	
  slutföras	
  med	
  målet	
  att	
  bygga	
  ett	
  observatorium.	
  
Marknadsför	
  tomterna	
  -‐	
  kommunen	
  har	
  tagit	
  fram	
  en	
  broschyr	
  och	
  
vepa	
  som	
  marknadsför	
  tomter	
  på	
  landbygden,	
  även	
  de	
  i	
  Järpås	
  
Trafiksäkerhet	
  vid	
  skolan	
  -‐	
  rektor	
  kontaktad	
  och	
  har	
  tagit	
  upp	
  det	
  på	
  
föräldramötet	
  

Felanmälan	
  
Lämna in synpunkter och felanmälan via kommunens webb
www.lidkoping.se, finns under e-tjänster eller ring Ofelia 0510-77 03 30.
Felanmälan efter kontorstid 031-334 10 78, vid fel på kommunalt vatten
0709-150935
Dessa telefonnummer måste vara lätt tillgängliga på kommunens webb.

Övriga	
  frågor	
  
Centrumutveckling på landsbygden - kommunen söker pengar från Västra
Götalandsregionen och medfinansiering från kommunen till ett
förstudieprojekt. Syftet är att genom bred lokal samverkan ta fram en plan
för att utveckla orten och centrum på de orter som har en livsmedelsaffär
kvar. Denna plan kan sedan användas för att söka bidrag från externa
finansiärer t ex Leader. Anmäl intresse till Gun Thorsson för att vara med i
arbetsgruppen.
Leader - Lokalt Ledd Utveckling. Förslag till strategi finns framme. Om
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den godkänns kan projektansökningar lämnas in tidigast hösten 2015.
Tre målområden: Utveckla besöksnäringen, använd naturresurserna, och låt
kreativiteten flöda för att utveckla näringslivet och lokalsamhället. Att
hjälpa ungdomar ut i arbete och utnyttja kompetensen i mångfalden är två
specialområden.
Tomtkön – För att få en kommunal tomt måste man stå i tomtkö. Stämmer
det att alla före i kön i hela Lidköping måste bli tillfrågade innan en tomt kan
erbjudas en sökande till en tomt i Järpås? Monika under söker detta.
( Svar på frågan om tomtkö i Järpås är att det finns en separat kö till varje
bostadsområde. Det finns för närvarande 4 lediga tomter och just nu står
inga personer i kö till tomter i Järpås. Det betyder att om man vill ha en tomt
i Järpås och betalar depositionsavgiften på 5000 kr så kan man boka en tomt
direkt.)
Boulebanan - budget finns framme och ska byggas så snart det går under
våren.
Rivningsfastighet - Fastigheten som kommunen äger är nu tömd och bör
rivas så snart som möjligt.
Järnvägsstationen - det ser förfärligt ut där med en hög med nedhuggna
träd som borde tas bort. Övergången är inte vacker, flagnande färg.
Markområdet och perrongen ser illa ut och gångstigen är lerig.
Åka kollektivt – Det saknas information på stationen om att man måste
vrida på semaforen för att tåget ska stanna. Även turlista saknas.
Papperskorg saknas också. Monika anmäler detta till Trafikverket.
Handla i livsmedelsaffären- affärens omsättning har minskat nu när
industrier flyttats. Uppmana alla att handla lokalt.
Tanksstation- lös frågan om tankstationen, finns det nån alternativ tomt?
Tomas Franzen har offerter. Monika kontaktar affären om tomten där gamla
tanksstationen ligger, om vad som gäller i avtalet med Preem.

Nästa	
  möte	
  
Nästa möte onsdagen 8 april kl. 18.30. Bjud in polisen till Järpåsrådet,
informera om grannsamverkan m m.
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