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Mötesanteckningar
Tid och plats

2017-01-18

Deltagare

Deltagare ca 30 personer från Vinninga och Filsbäck
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Paula Evertsson,
Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information från Vård & omsorg
Information om planerna för Bäckliden. Ombyggnad av äldreboendet,
ombyggnad av köket och en ny mötesplats. Biblioteket vill också flytta in.
Relaxavdelning och träningslokal i källaren, hemvården flyttar upp. Ett
gästrum finns också. Byggstart i maj klart våren 2018.

Information om trygghetsboendet i Vinninga
År 2014 gjordes en enkät om intresset för trygghetsboende i Vinninga och
Filsbäck. Det var 700 personer 60år eller äldre som tillfrågades. 113 i
Vinninga och 42 i Filsbäck anmälde intresse för trygghetsboende. De
skrivna önskemålen har kunnat uppfyllas i planerna för det nya
trygghetsboendet.
Alla lägenheter är uthyrda utom två stycken 3:or. Inga fler
trygghetslägenheter planeras att byggas just nu i Vinninga. Man måste vara
65år eller äldre för att få ställa sig i kö till trygghetsboende.
Det är ingen separat kö till trygghetsboende i Vinninga. Totalt i kommunen
står ca 20 personer i kö för just trygghetsboende. Det är ett hundratal
personer 65 år eller äldre som står i kön till hyreslägenheter.

Vinninga Arena
Bjarne Jörgensen ordförande Vinningabygdens intresseförening informerade
om vad de gjort sen förra Vinningarådet.
Två företagsträffar med ca 30 företag. De flesta var intresserade av att hjälpa
till med arenabygget. Bara 1-2 var tveksamma. Möte har också hållits med
Vinninga cement och de kom med flera förslag till att göra bygget
effektivare.

Externt

2017-01-18

Möte har hållits med Vara byggkonsult och arbetsgruppen har bett att få en
ekonomisk beräkning av bygget. Även de komma fram till att man kan
bygga effektivare bl a lägga förråd, café, och samlingslokal separat och ha
mindre spann på takstolarna.
Föreningen har begärt in en offert för att göra en konstruktionsritning från
vara byggkonsult och man kommer att begära in flera offerter.
Medel från sparbanksstiftelsen ska sökas för att finansiera
konstruktionsritningen. Tidplan är att vara klara med detta våren 2017.
Planen är att lägga arenan längs Varavägen och ha ett förhöjt övergångsställe
med blinkljus till skolan.

Centrumutveckling.
Nu tänker man att gå vidare med de andra förslag som togs fram i projektet
”centrumutveckling på landsbygden” bl a gestaltning av centrum i Vinninga.
Där kan ett Leaderprojekt passa bra. Föräldraföreningen driver vidare det
som gäller skolan
För att följa vad som händer finns hemsidan www.vinninga.se och en
facebooksida. Där finns även en e-postadress där man kan skicka in förslag.
Styrelsemöten har hållits i Vinningabygdens intresseförening och även några
utökade styrelsemöten för att få med flera intressenter.
En fråga från Vinningabygdens intresseförening: Vad sägs om Vinninga och
Filsbäck i den kommande översiktsplanen?

Filsbäck
Filsbäck har också planer på gång in i översiktsplanen bl a en torgbildning
vid golfbanans parkering och en tanke på att växa ihop med Källby.
Golfbanan vill gärna flytta in restaurangen mer i mitten på golfbanan.
Luftledningen kommer förhoppningsvis att kablifieras vilket frigör mer
mark för byggnation. Återplantering av skog behövs mot Kartåstippen. Fler
bostäder kan göra att det behövs en skola i Filsbäck. Nya 44:a startar
bygget i februari. Och klart två år senaer.

Övriga frågor
Ta gärna med till samhällsbyggnad önskemål om en gångväg på baksidan
mot Bäckliden.
Den tunga trafiken och trafiksäkerheten. Den 6 april träffar kommunen
Trafikverket. Gångvägen till fritids längs Varavägen är ett orosmoment.
Cykelvägen Vinninga ner till 44an är ett önskemål. Ta med alla frågorna
som berör Vinninga till mötet med Trafikverket.
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Kärnfrågan i Vinninga är kring skolan och att den är för liten, det skapar
följdproblem. En arena skulle minska problemen med att barnen måste gå
längs den farliga vägen. Skolan har behov av lokaler men det är en
budgetfråga som gör att de inte säger det just nu.

Från föregående möte:
Vem sköter grusytan vid folkets hus? Park-gata sköter inte ytan.
K&F klipper fotbollsplanerna klipper och man ”tror” att Intern Service
sköter grusytan. Ville som har jobbat åt Vinninga AIF i många år – han sa
att han och vaktmästaren på skolan brukade göra ett röj då och då och sen
kom det nån bonde och sladdade grusplanen. Men nu är inte Ville kvar.

Nästa möte
11 maj kl 18:30 Vinningaskolan.
Bjud in Samhällsbyggnad angående översiktsplanen.
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