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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2016-01-14

Deltagare

Närvarande: Från Järpås personer 21 personer. Från Lidköpings
kommun Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Monika Andersson hälsade välkomna. Båda kommunalråden hade fått
förhinder.

Föregående mötes anteckningar
Från föregående anteckningar gjordes följande noteringar.
• Svar från Trafikverket har kommit angående perrongen och problem
med tillgängligheten men de gör inget åt det. Synpunkten om
semaforen och närtrafiken har vi inte fått svar på än.
• Grävning för bredband har påbörjats. Bjud in Bredband till
kommande Järpåsråd.
• Linjerna på tennisbanan behöver fyllas i till våren.
• Lagningen av potthålen vid badsjön har inte hållit utan behöver
åtgärdas igen.
• Bageriet skall säljas men det finns inga ugnar kvar.

Synpunkter som framfördes på mötet
Badsjön
Önskemål framfördes om att förbättra vid badsjön. Det finns frivilliga
personer i Järpås personer som gärna gör jobbet om de får tillstånd till det.
T ex förlänga stranden eftersom nuvarande strand snabbt blir skugga, även,
röja bort en del träd. Gärna en flytbrygga också mitt i sjön. Dra igång en
kiosk eller glassvagn till sommaren t ex med sommarlovsentreprenörer.
Fler önskemål är t ex ett utegym vid badsjön, Göra ett projekt för att bygga
det. AME kan göra jobbet för de har byggt det på Rådaåsen. Risk för eldning
finns. Därför är ett i metall kanske bättre.
Riktig belysning runt badsjön för att hindra skadegörelse. En promenadväg
runt. Röja i träden.

Externt

Det borde vara förbjudet att bada hundar i badsjön. Fiskeförbud borde det
också vara för krokar är farligt för de badande barnen. Tvätta skyltarna så
man vet vad det står där.
Frivilliga har fixat is nu i vinter. Ett problem är att belysningen är avgrävd
och den har ännu inte fixats, bara en lampa fungerar. Ge nyckel till någon
som kan tända och släcka så lyser det inte när ingen är där. Tipsa Thomas
Aldén om den kontakten med Maria Franzen Knutsson som kan samla det
frivilliga arbetet.
Skolan
Frågan om trafiken vid skolan är inte besvarad, övergången vid skolan borde
åtminstone målad eller ett farthinder. Lärarnas bilar står på kyrkans
parkering. Bättre med en parkering vid prästgården och en. Göra en ny
parkering där.
Fritidsgården borde flyttas från skolan. De är i fritids lokaler nu och det blir
konkurrens mellan grupperna. Finns det andra lämpliga lokaler?
Preemhuset? Birgittas salong men där är golvet är trasigt? Bageriet?
Övriga synpunkter
Vad händer med bageriet? Ett bageri är trevligt.
Dräneringen mellan Parkgatan och landsvägen är inte åtgärdad, Dräneringen
är igenkörd.
Vid Parkgatan 15-17 ligger nedfallna ruttna träd, det är farligt för barnen.
Trafikverkets område längs järnvägen. Det stod ett gammalt magasin där
förut. Det är massor av kajor där som är en sanitär olägenhet. Trafikverket
borde röja där på trafikverkets mark.
Vad händer med Kinnekullebanan?
Cykelväg utefter järnvägen till Lidköping.
Kartor över promenad, gångvägar, cykelvägar.

Skyltning till motionsspåret, har det kommit upp? Skylta från Storgatan.
Skötseln av motionsspåret är eftersatt, igenväxning. En bäck som rinner över
blött på sommaren och svallis på vintern. Mer fyllning och ytskikt behövs.
Företagsskylten i Järpås behöver uppdateras. Är det företagarföreningens
skylt? Få med motionsspåret där också?
Hur får man den yngre generationen att engagera sig?
Jobba med digitala medel.
Webbsidan – alla kan skriva bara nån visar hur man ska göra.
mattias.hernlind@telia.com kan vara redaktör tillsammans med Maria
Franzén Knutsson, maria.83@telia.com
Skicka wordtexter till Mattias så lägger han ut dem på webbsidan.
Facebook för Järpås finns och heter. ”Järpås olika möten, händelser och
evenemang.

Nästa möte
Nästa möte ….. kl. 18.30. Onsdagar är en dålig dag för då är det mycket
för unga familjer. Bjud i chef Park & gata till nästa möte och ta även med
information från Bredband.

