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Mötesanteckningar
Tid och plats
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Deltagare

Deltagare ca 35 personer från Vinninga och Filsbäck
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Tora Gustafsson,
Bengt-Göran Nilsson, Monika Andersson
Från AB Bostäder: Per Alexandersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

AB Bostäder
Per Alexandersson informerade om byggandet av trygghetsboende i
Vinninga. Marken gör det möjligt att bygga 44 lägenheter. Ett markområde
finns även för att bygga ut äldreboendet om det behövs. Fem hus med totalt
10 lägenheter byggs nu, resten kräver ny detaljplan vilket blir klart hösten
2017. Huset är Götenehus men modifierat till trygghetsboende.
Trygghetsboende är anpassat för äldre så man kan bo där hela livet även om
man får någon funktionsnedsättning, har rullstol eller behov av olika
servicetjänster från Vård & omsorg. Carport, kallförråd och altan finns till
varje lägenhet. Lägenheterna har 2-3 rum och kök. Lite trädgård kan vara
möjligt att få efter diskussion med AB Bostäder. Möjligheter erbjuds att
utnyttja äldreboendets matsal, gym, övernattningsrum m m. Äldreboendet
kommer att bygga ut dessa servicedelar.
Trygghetsboende byggs med ganska stort statligt stöd. Åldersgräns 65+.
Efter fem år släpps åldersgränsen och även yngre kan flytta in.
Hyra 7671 kr/mån respektive 9262 kr/mån + ca 500kr/mån för värme och
varmvatten. Bostadskön öppnas inom några veckor. Bostadsbidrag kan man
få. Inflyttning 1 juli 2017. Nästa etapp kommer när detaljplan är klar och om
första etappen är uthyrd. Bra för alla om det är många som ställer sig i kö så
området kan byggas ut snabbt med fler etapper.

Samhällsbyggnad
Bengt- Göran Nilsson informerade om vad som planeras i Vinninga och
Filsbäck för det framtida boendet. Ny översiktsplan på gång men den är inte
klar än. Innan den beslutas kommer Samhällsbyggnad att komma ut och
presentera den. Det kan bli nån gång i vinter. Detta annonseras i tidningen.

Externt
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Vinninga har goda förutsättningar att växa rejält. Kommunen äger mycket
mark. Bra kollektivtrafik. Delar är utbyggt enligt tidigare planer samt nya
vid Bäckliden och vid vägen ner mot Filsbäck. Ny mark planeras för
verksamheter ut mot väg 184.
I Filsbäck planeras nya bostadsområden när den nya 44an är färdig,
planeringen görs tillsammans med Götene kommun. Bussar kommer gå från
Götene på den nya 44an men det planeras även för en linje från Källby via
Filsbäck till Lidköping.
Tora Gustafsson gav en lägesrapport om 44an. Första spadtaget 17 okt. Nya
44an beräknas bli klar senast sommaren 2019. Fler bilder och information
finns på Trafikverkets hemsida.
Cykelväg från Filsbäck till nya väg 44a finns med i ett förslag från
Trafikverket. Enklare åtgärder görs också för att öka trafiksäkerheten i den
smala passagen ut från Vinninga. I en etapp 2 görs cykelväg från Vinninga
till väg 44.
Skararondellen kommer att bli tvåfilig för att öka kapaciteten. En
fortsättning på 44:an i framtiden finns med som en vägkorridor men är inte
planerad än. Wennerbergsvägen kan komma att öppnas för vänstersväng
igen när nya 44an är på plats. 44an är ett viktigt stråk från Mälardalen ut mot
kusten.

Vinninga Arena
Bjarne Jörgensen ordförande i Vinningabygdens intresseförening
informerade om Arenaprojektet.
Plan A är att lägga en arena längs Varavägen mellan industriområdet och
första bostadsområdet. En vägtunnel är ett problem om skolan skulle vilja
använda arenan, kan kosta mellan 2-5 miljoner. Ett alternativ är ett förhöjt
övergångsställe med blixtljus som vid arenan i Lidköping mittemot skolan.
Skolan ser i nuläget inget behov av att använda arenan.
Plan B är också längs Varavägen, vid Videbäcken. Det ligger ca 500 m från
skolan men på samma sida vägen.
För att få bygglov så krävs en planändring på båda platserna. Valet av plats
är beroende på vem som kommer att utnyttja den, skolan eller
idrottsföreningen. Arenagruppen vill helst att arenan syns från Varavägen. I
båda fallen är Plan A ett bättre alternativ enligt arbetsgruppen för arenan.
Andra alternativ: Skogen vid skolan skulle vara ett alternativ men det är
viktigt som grönområde. Dessutom behövs det parkering och det blir mer
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trafik på Blåbärsvägen. Cementfabrikens område mittemot skolan vore bra
men det är inte tillgängligt.
Nu går intresseföreningen vidare och bjuder in alla företagare i
Vinningakolans upptagningsområde till informationsmöte 31 okt. I de andra
orterna som byggt arenor har frivilliga satsat 10 000 arbetstimmar.
Sponsring blir bara intressant om arenan placeras synligt.
Kommunens kommentar: Arenan får komma in med ansökan om ett
planbesked på ett lämpligt läge. Man behöver ha en ordentlig plan och vara
eniga med alla närboende till den föreslagna platsen. Skolan är än så länge
inte intresserade och det påverkar därför inte placeringen. En planändring till
färdig detaljplan tar ca två år. En skrivelse till politiken för att väcka ett
ärende är också bra. En sådan är inlämnad till kontaktcenter i maj-juni 2016
men har inte nått fram.

Övriga frågor
Ny upphandling av bussar till skolan. De nya bussarna är så stora att de inte
får plats vid skolan. Bussarna väntar i centrum. Hur blir det i vinter? Tora tar
med den frågan.
Parkeringsplatsen vid Folkets hus. Den parkeringen är inte ordentligt skött.
Klubben har pratat med kommunen men inget händer. Tora tar med frågan
för att veta om det är kommunen eller vägföreningen som sköter den.
Under gångtunneln under 184:an finns en stor grop som blir vattenfylld och
isbelagd vintertid. Tora tar med frågan till Trafikverket.
Föräldrarna arbetar för att skolan ska satsa på mer fysisk aktivitet för
ungdomarna.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 18 jan kl. 18.30 i Vinningaskolans matsal.
Per.kaiser@svenskakyrkan.se

Sidan 3 av 3

