Datum:2017-05-03

Sidan 1 av 3

Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2015-05-03

Deltagare

Närvarande: Från Järpås ca 23 personer. Från Lidköpings
kommun Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Ann Janzon, Christer
Johansson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade alla välkomna.

Information från Park-gata
Förslaget om pumptrack som Järpås skateförening skickat in en skrivelse
om den byggs i Lidköping inte i Järpås. En ansökan om en enklare variant
av skatebana han nu kommit in till Kommunen/Järpåsrådet. Synpunkt från
Järpåsrådet är att Järpås idé om pumptrack borde förverkligas i Järpås.
Bänk och grillrör vid motionsspåret är åtgärdat. Det är positivt.
Buskaget längs 187:an behöver gallras. Ett möte med de boende ska hållas i
höst innan något görs. Ett bullerplank är ett annat förslag. Ett plank
reducerar buller mycket mer men kostnaden är mycket större. Ett buskage
är bara ett visuellt skydd. Frågan om plank tas upp med Trafikverket.
Asfaltering. Industrigatan fortsatt asfaltering sker i år. Övriga
asfalteringsplaner visas på bifogad karta. Frågetecken finns dock runt
Torggatan då dagvattenledningarna ska bytas och toppen kommer inte
läggas förrän det är gjort.Hela vägnätet är söndergrävt av framdragningen
av bredband. Lagningsarbete efter grävningen kommer också att göras i
Järpås under året. En kommande VA-sanering kommer att kräva att
asfalten läggs om igen. Asfalten i Järpås är genomgående dålig. Stora
”potthål”. Ser man stora hål ska de anmälas till kommunens Kontaktcenter,
tel 0510-770000, kommun@lidkoping.se eller via webben. Då får Parkgata informationen direkt och kan åtgärda dem. ”Potthål” finns på
vägstumpen mellan badsjön och 187.an.
Lekplats byggs nu på Parkgatan. Marboslättens lekplats där finns det hål i
klättertornet och gungställningen är instabil. Alla lekplatserna besiktigades

Externt

i februari då fanns inget hål. Det nya hålet har åtgärdats idag. Marboslättens
lekplats ska byggas om 2027 enligt planen.
Läng Parkgatan har grässlänten jämnats till och klippts men man slutar
klippa efter hus 33. Där är ett vattensjukt område. Park-gata ska titta på det.
Den tunga trafiken går genom centrum. Hur ser planerna ut framåt, vad gör
man åt det? Trafikverket ansvarar för Storgatan. I tillståndet för bergtäkten
ingår tillstånd för trafik till 187:an. Ett förslag till alternativ väg har funnits
men oklart när det kan genomföras. Kan man leda bort den tunga trafiken
från Industrigatan bort till fotbollsplanen till 187:an? Trafikverket kommer
inte acceptera en ny korsning på 187:an.

Fråga om bidrag till utegym
Samhällsbyggnad frågade om medfinansiering av utegym med 8-10
redskap vid motionsspåret. Inga pengar finns hos kommunen för detta. Ett
förslag är att Järpås IF söker från sparbanksstiftelsen men idrottsföreningen
är troligen inte intresserad. Ett redskap i trä kostar 10-12 000 kr.

Fråga om bidrag till skateramp
Järpås skateförening informerade på förra mötet om den idé till en
annorlunda skatepark ”punptrack” som de fört fram till kommunen. Tyvärr
hamnar denna anläggning inte i Järpås. Järpås skateförening har nu ansökt
om bidrag till en mindre skatebana i Järpås. Ansökan inskickad om bidrag
på 18 000 kr till skatebana men nu har de har återkommit med ett förslag
på en något mer utvecklad skatebana för 30 000 kr.
Beslut i Järpåsrådet: Ge Järpås Skateförening bidrag på 30 000 kr från
budget för landsbygdsutveckling.

Fråga om bidrag till Järpåsdagen m m
Beslut i Järpåsrådet att ge följande bidrag från budget för
landsbygdsutveckling:
•
•
•

Bidrag till Järpåsdagen 30000 kr, betalas ut till Järpås
bygdegårdsförening.
Bidrag till bygdegårdens grusplan 6250 kr, betalas ut till Järpås
bygdegårdsföreningen.
Bidrag till hembygdsgårdens park och grönområden 5000 kr, betalas
ut till Järpås hembygdsförening.

Järpåsdagen 20 aug
Datum i år är söndagen 20 aug.

Programförslaget är att ha en marknad på Järpåsdagen längs Industrigatan
mot idrottsplatsen. Garageloppis också? Fler förslag mottages gärna.

Övriga frågor
•

•
•

•

•
•

•
•

•

En övergiven bil står på Hantverkargatan. Om den står trafikfarligt
kan polisen göra något men annars inte. Polisen lämnar sen över
ärendet till kommunen men det kommer att ta tid att få bort bilen.
Svar: Ägaren har till den 21 maj på sig att ta bort bilen. Är den inte
borta den21 maj kommer bilen köras bort på bekostnad av ägaren.
När kommer flottarna m m att sättas i sjön? Frågan gäller alla
badplatser. Svar: Vecka 23
Den sönderslagna toaletten den borde tas bort. De bajamajor som
sätt ut är inte HWC toaletter. Någon borde vara
tillgänglighetsanpassad. Svar: Park-Gata har fått ett ok på att riva
den gamla toaletten
När ska gatorna städas? Svar: Om det är Storgatan så är det
Trafikverkets som är ansvarig där. I övriga Järpås är
vårstädning/sandupptagning av gator och cykelvägar utförd.
Stationshuset ägs av Trafikverket och huset ska rivas. Oklart när det
kommer att ske.
Tågen på helgerna borde gå när folk vid åka. Trafikverket ansvarar
för banan Västtrafik för tågtrafiken. Det är banvallen som begränsar
hastigheten. En test görs på en sträcka där banvallen rustas.
Kommunen verkar för att upprutning ska ske etappvis med
Lidköping-Håkantorp som etapp 1.
Vedumsdalens nejder evenemang: 1 juli allsång på Simbogården
med Lotta Engberg. 28 aug veteranbilsträff på Simbogården.
Power Big Meet. Vad gör kommunen i Järpås då? Bensinstationen
är ett lämpligt ställe för stopp där det urineras en del på husväggen.
Järpås vill ha en bajamaja eller en stationär toalett vid
bensinstationen. Kommunen ställer upp toaletter m m längs
crusingsträckan och upplåter mark. I övrigt är det arrangörens
ansvar. För verksamheter tex bensinstationer, caféer m m är det
verksamhetsutövaren som får ställa upp extra toaletter.
Cykelväg till Järpås. Finns det någon plan på det? Fler andra
cykelvägar ligger före i plan. Svar: Finns ingen plan i nuläget

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 4 okt kl. 18.30 i bygdegården.
Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

