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Mötesanteckningar Järpåsrådet
Tid och plats

Järpås 2018-02-07

Deltagare

Närvarande: Från Järpås ca 30 personer. Från Lidköpings
kommun Jonas Sundström, Rasmus Möller, Malin Olsson
Lundqvist, Tora Gustafsson, Marie Larsson och Christer
Johansson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kommunalråd Jonas Sundström och oppositionsråd Rasmus Möller hälsade
välkomna.

Svar på tidigare frågor till plan och trafikchef samt Park & Gata
Tora Gustafsson
Tidigare fråga om täkten och deras ansökan att utöka sin verksamhet. Det ska
byggas ny väg och hur den kommer bli – den är ute på ett första samråd och sedan
kommer man skicka ut den på riktigt samråd. Man vill att det inte ska gå någon
tung trafik genom Järpås.
I samband med ny ansökan så ser man på annan väg ut från täkten – hur kan man
titta på en förbättrad övergång över järnvägen norrut mot Vara. Man jobbar på ett
förslag till länsstyrelsen och trafikverket på detta. När samrådet kommer ut så
kommer alla kunna ta del av det. Allmänheten kommer då att kunna komma med
synpunkter.
Fråga: Trycker kommunen på något särskilt i ärendet?
Svar: Vi vill inte ha den tunga trafiken från täkten genom Järpås.
Fråga: Det gäller bara den nya täkten?
Svar: Den andra har de ett befintligt tillstånd för och man kan försöka påverka att
de använder den nya vägen, men man kan inte revidera det kontrakt de har (löper
troligtvis på många år).
Fråga: Ny utfart direkt till trafikverkets väg vore önskvärt.
Svar: Det är nog inte troligt i dagsläget.
Fråga: När man kommer från 187 och ska göra vänstersväng så vore det önskvärt
med en avfartsficka.
Svar: Tora tar med frågan till trafikverket.

Externt

Fråga: hur kan de få fortsätta att förstöra i skogen. Kommunen borde ha intresse
av att ha skogen kvar. Är ställt en fråga till miljö och hälsa?
Svar: Frågan tas med till nästa möte.

•

Skogen vid motionsspåret, där ligger fallna träd huller om buller.
Den är till liten del kommunens skog. Skall den vara orörd?
Svar: Området i kommunens skog ska ligga kvar som orört –det är därför
vindfällorna ligger kvar. Föra att bevara naturvärdena som insekter och
fåglar.
• Slättgatan, vid bron över bäcken, där finns djupa gropar som blir
vattenfyllda. Olycksrisk!
Det ska vara tillrättat. Om det är något med belysningen så ska man
felanmäla.
• Bredbands bobiner står kvar på en gräsmatta. Barn har rullat ner en
av dem mot bäcken. Kan någon ta hand om dem?
De är hämtade
• Buskaget längs 187 skulle tas bort och planteras om. De boende vill
inte ta bort den häcken. Den är ett skydd mot vägen. Röj bara ur det
döda skräpet. Påminn också Park-gata om det utlovade mötet med
de boende längs väg 187.
Det borde gallras bort och snyggas till men inte tas bort. Park och gata
tittar på detta.
•

Finns det möjlighet att bygga en parkering nedanför Järpås skola så
att föräldrar kan möta upp där istället för uppe vid skolan. Med en
sån parkering så slipper barnen gå över vägen.
Svar: Barn och Skola bör svara med denna, men vi tar med oss den tillbaka.
•

Spontanidrottsplatsen används mycket på skoltid och även mer på
kvällstid. Belysningen fungerar inte bra. En startknapp, ett ljusrelä
eller rörelsedetektor. Ljusreläs fungerar bäst.

Att den tänds fungerar, men den släcks inte. Det är bättre att vi sätter ett
tidsintervall på ljuset och att vi informerar om vilka tider ljuset är på.
Park och gata tar med sig frågan.
•

Dungen mellan lekis till badplatsen. Går det inte att få dit belysning
där? Parken borde också gallras. Det äldre skulle vilja ha lite glesare
skog eftersom det kan vara ganska skrämmande nu att gå där.
Frågan har varit aktuell länge.

Det finns en prioriteringslista på belysning i kommunen. Park och gata
tar med sig frågan tillbaka till politiken.
Rasmus lyfter att det är viktigt att man ska känna sig trygg och att
belysning är en viktig del av det.
Kommunen jobbar tillsammans med polisen och BRÅ om var det är
utsatta lägen och vad som ska prioriteras.
Fråga: När man grävde för bredband så lämnade man brevlådorna i
oordning. Bredband ringer upp berörd person och hör vad som behöver
göras.

Kort info om Wedumsdalens nejder
Louise och Karin Presenterar
Bor utanför Järpås och är ett antal kretaiva företagare som vill göra något
för bygden och skapa något på landsbygden- bor mellan Björklunda och St
Bryne. ”Vi är en vanlig landsbygdsdel, men ovanlig och annorlunda för
andra. ”
Finns mycket historia i området, bland annat bautastenen och den gamla
Wedums kyrka, därav Wedumsdalen (med omnejd)
St Bryne, Krokofanten, Korpegården , Läsande barn, Karinas
tapetserarverkstad, Backgården, Jordarv mf, 13 medlemmar som ska stötta
varandra istället för att konkurrera. Fler är välkomna
Gäster från hela världen. Backgården har haft 50 nationaliteter boendes hos
sig.
Vill skapa olika upplevelser för gästerna genom att arbeta tillsammans.
Skapade ett projekt för att marknadsföra och utveckla samarbetet. Fått
pengar från Leader.
Vill gärna att Järpåsborna sprider information om Wedumsdalen och dess
företag.

Aktiviteter framöver:
Kick-off och vårkalas i bygdegården 4 mars. Massa roligt, Siwans ost
kommer och pratar bland annat.
Gemensamma öppettider till att börja med någon söndag i månaden.
Program kommer ut.
Kosläpp
Kulturvandringar
Kaksafari – alla bakar och så blir det olika kakor på varje ställe
Familjedagar
Loppmarknad
Naturvandringar
Friluftsgudstjänst 2 st i sommar (en på korpegården och en på st bryne)
Skördemarknad
Musikevenemang
Julmarknad på Backgården i Lavad
Release av den nya loggan för Wedumsdalens nejder.
Avslutning Livet är gött på landet

Skateboardramp
Kommunen bidrog med lite pengar för att den skulle kunna byggas.
Föreningen gjorde allt arbete. Syftet var att de unga ska ha sysselsättning.
Var klar i augusti förra året. Så fort det var fint väder så var det mycket folk
där, både unga och lite äldre. Hoppas det blir full fart i vår.
Pengar kvar för underhåll under några år fram över om den skulle slitas.
Skulle vilja utöka den lite och första steget vore att asfaltera runt om först.
Skulle vilja ha fler ramper som är attraktiva för även andra grenar.

Övriga frågor
Fråga: Kan man ställa krav på fastighetsägare att åtgärda sina fastigheter
som står och förfaller?

Svar: Om byggnadsavdelningen på kommunen uppmärksammas på frågan
kan de göra en utredning/undersökning. Fastighetsägaren kan åläggas att
rusta upp fasaden eller att riva om det skulle finnas säkerhetsrisker med
byggnaden. Kommunen tar frågan vidare med Byggnadsavdelningen.
Alla borde hjälpas åt att hålla rent för att det ska se trevligt ut. Borde finnas
papperskorgar på fler ställen i Järpås.
En person äger en fastighet och vattnet samlades utanför – de kom och
asfalterade så nu samlas ännu mer vatten som fryser. Han skickade in bilder
till park och gata och fick svar ”det blev inte som vi tänkt oss”. Vem blir
ansvarig?
Svar: Om man gör en anmälan så utreds det. Berörd person uppmanas att
skicka in bilder igen så det ska kunna utredas.
Det fanns ett projekt om dagvatten på Allégatan - vattensamlingar beroende på att
gatan är dålig.
Vi tar med oss frågan och ser var det stannat.

Kommentar:
Järpåsrådet borde behandla andra saker än häckar och gator. Park och
gata borde åka runt och se till skötsel och drift.
Råden borde behandla framtid och unga och hur man ökar värden i
Järpås för framtiden.
Kommentar: Borde man inte satsa mer på landsbygden. Det satsat i
staden, men inte i Järpås.
Jonas: det är viktigt att kunna utveckla hela kommunen. Även de små
frågeställningen är viktiga. Hur kan vi fortsätta utveckla Järpås är en
prioriterad fråga. Järpås är en utpekad ort av fyra i nya ÖP. Frågan
kring täkten är viktig, att det ser snyggt ut är viktigt för att man vill bo
här. Att affären lever kvar är viktigt tex. Vad kan kommunen göra, vad
är kommunens ansvar, vad kan vi göra tillsammans.
Vi tar med oss frågor kring vägbulor och belysning som framkommit på Facebook
inför mötet.

Nästa möte

Trafikverket bjuds med till nästa möte
Nästa möte onsdagen 30/5 kl 18.30
Järpåsrådets möten kommer att annonseras i NLT.

