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Deltagare

Närvarande: Från Vinninga 16 personer Morten Ryan, Karl
Viktorsson, Rasmus Möller, Yvonne Träff, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Monika Andersson hälsade alla välkomna och presenterade kommunens
representanter Morten Ryan från Lidköping Energi samt Miljö-och
klimatutskottet, Karl Viktorsson från Teknisk servicenämnd, Rasmus Möller
första namn hos moderaterna och medlem i kommunstyrelsen.

Information från Vinninga intresseförening
Bjarne Jörgensson ordf i Vinningabygdens intresseförening gav en
lägesrapport. Arbete pågår med Vinninga Arena. Man har sökt pengar från
sparbanksstiftelsen för att genomföra konstruktionsritningar men tyvärr fick
man nej på ansökan. Nu söker man medel från Jordbruksverket, ca 600 000
kr med medfinansiering på 150 000 från kommunen och 60 000 som lokal
medfinansiering.
Gestaltning av centrum, dvs i korsningen utanför pizzerian.
Intresseföreningen har haft kontakt med stadsträdgårdsmästaren för att
diskutera lämplig plats. Till detta kommer man söka medel från Leader.
Andra åtgärder är att skyltningen på kiosken bör tas bort så den inte är
missvisande. Belysningen vid Gunnarssons affär behöver stärkas. Vad kan
man göra i lokalen där biblioteket har varit? Kanske caféet vill utöka?
Ny detaljplan finns med 6 tomter och där kommer gatan att heta Tomtvägen.
I övriga Vinninga har gatorna blomnamn. En detaljplan är på gång för att
utöka industriområdet.

Information om förslag till Miljöplan
Yvonne Träff miljöstrateg i Lidköpings kommun informerade om förslag till
Miljöplan. Allt som har med miljö samlas nu i en Miljöplan. I miljöplanen
finns både mål och viljeinriktningar för miljöarbetet. Planen ska leda till att
Lidköping lever upp till både nationella och regionala miljömål samt bidrar
till FNs globala miljömål. Miljön känner inga landsgränser. I arbetet

Externt

miljöplanen har ett flertal möten hållits och alla föreningar har fått
miljöplanen för att lämna förslag. Miljöplanen är nu på väg att antas
politiskt.
I en bilaga till miljöplanen finns en åtgärdskatalog där det finns många
förslag till hur kommunen skulle kunna bidrag till en bättre miljö.
Åtgärdskatalogen är inte beslutad eller finansierad utan genomförandet sker
allteftersom utifrån senare prioriteringar och budgeten tas med i ordinarie
budgetarbete.
På kommunens webb finns Miljöbarometern där man kan se statistik om hur
miljön är i Lidköping. Där kan man sedan se resultatet av hur miljön har
förbättras.
Fem avsnitt finns i Miljöplanen:
 Minskad klimatpåverkan genom boendet, transporterna och
konsumtionen.
 Sund livsmiljö genom att ha bra luft, vatten, kemikalier, farligt
avfall, markföroreningar, buller, lukt och nedskräpning.
 Hållbar resursanvändning, ska följa avfallstrappan dvs helst
förebygga avfall, återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och
helst inte alls deponera. Delningsekonomi där man delar på saker t ex
bilpooler, verktygspooler är också hållbar resursanvändning.
 Naturens tjänster. Vattenrening, pollinering, matjord, livsmedel, skog
och rekreationsvärde är alla naturens tjänster. Ekosystemtjänster är
ett nytt begrepp som skall bedömas i kommande detaljplaner.
 Kommunens som föregångare och möjliggörare är kommunens
interna arbete med miljö.

Frågor till politiken
Pilotprojekt kring återvinning av matavfall?
I pilotprojektet kommer matavfallet att rötas till biogas i en annan kommun.
Om det faller väl ut så kan en sådan anläggning bli aktuell i Lidköping. För
att kunna använda rötresterna som gödsel så måste man värmebehandla den
eller långtidslagra. Det viktiga är att kunna återvinna fosforn.
Hur är det med import av avfall för att elda?
Från England kommer väl sorterat avfall så det är en hållbar hantering inkl.
transporten med båt. En stor del kommer från Norge. Sverige hjälper båda
länderna för de får inte deponera längre och har ännu inte möjlighet att
återvinna energin. Både England och Norge bygger nu värmeverk så att de

ska kunna ta hand om sitt eget brännbara avfall. Värmeverkets framtidsfråga
är vad man skall använda för bränsle när det inte finns sopor att elda längre,
Deponi?
Deponi är bara porslin, planglas m m som inte är miljöfarligt men som ännu
inte kan återvinnas.
Varför vill man i Lidköping bli fler invånare? Var skall alla bo?
Man får välja, sitta nöjd eller bli fler. En kommun som i framtiden ska kunna
bistå med grundläggande service måste vara minst 50 000 invånare.
Förtätningen kan inte gå hur långt som helst. Dessa frågor tas nu upp i
översiktsplanen, där pekas områden ut som kan byggas och områden som
ska skyddas.
Kan det bli aktuellt med fjärrvärme till Vinninga?
Det är inte sannolikt. Energiförlusterna på långa ledningar gör att
lönsamheten inte riktigt finns. 95 % av hushållen i Lidköpings tätort är nu
anslutna. Fjärrvärmeutbyggnad blir bara aktuellt om något stort företag vill
etablera sig.
Hur är det med dioxinutsläppen från värmeverket?
Dioxinkraven är numera mycket skarpa och värmeverkets utsläpp är mycket
små.
Att elda eller röta matavfallet?
Båda metoderna kostat ungefär lika mycket men med rötning får man både
energi och kan återvinna näringen.
Olika hantering av strandskyddstillsynen?
I Filsbäck togs en områdesplan fram för området mellan järnvägen och
stranden. Ett krav var att tomterna skulle markeras tydligt. Detta har inte
skett vilket lett till att området ner till sjön är privatiserat. Kommunens
tillsyn har inte skötts. I Östra Sannorna har någon anlagt plan yta och tagit
ner träd på delvis kommunal mark och skickat räkningen till en båtklubb.
Kommunen har inte tagit ansvar för detta. I Sunnerberg har tillsynen lett till
helt motsatt resultat där man kräver rivning. Kommunen har hanterat
strandskyddet på helt olika sätt i olika områden i kommunen. Frågan
kommer att tas upp på olika sätt.

Nya 44:an och cykelvägen?
Nya 44:an löper på och cykelvägen från Filsbäck till nya 44an byggs
samtidigt. Den bit som återstår är mellan 44an till Vinninga. Den sträckan är
också farlig att cykla på.
Skolan för liten? Samlingslokal också?
Skolan kan bara ta in 10 elever till sen är det stopp. Gymnastiksalen är för
liten. Matsalen är för liten. Om Vinninga kunde få en arena så snart som
möjligt så kan det lösa mycket av skolans problem. Vad händer om
Vinninga intresseförening inte klarar att bygga en arena? Då måste något
hända med skolan. Samlingslokal behövs också eftersom folkets hus är
upptagen av skolan. Pensionärsföreningen måste åka till Källby när de
träffas. Säkerheten för barnen som måste gå från skolan till Folkets hus. Om
både Vinninga och Filsbäck byggs ut så ska även dessa barn till
Vinningaskolan.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 18 oktober kl. 18.30 i Vinningaskolans matsal.
Bjud in samhällsbyggnad till nästa möte.
Vinningarådet möten kommer att annonseras i NLT.

