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Mötesanteckningar: Vänerslingan, Örslösa och Tun 

Tid och plats 2020-11-17, Digitalt 

Deltagare 

Från kommunen: Jonas Sundström, Frida Nilsson, Rasmus 
Möller, Dag Stulen, Tora Gustafsson, Bengt-Göran Nilsson, 
Patrik Tigerberg och Anders Johansson, kommunpolis. 
Från Örslösa-Tun: 5 personer via Skype 

Välkomna 
Jonas Sundström hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 
Agenda 

• Plan- och trafikchef samt planarkitekt deltar för att svara på inskickade 
frågor. 

• Hur arbetar kommunen med trygghetsfrågan på landsbygdens orter? 
Presentation av nytt digitalt verktyg för att rapportera in otrygga faktorer. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen ska troligtvis ta över ansvaret för 
fritidsgården i Tun. Diskussion kring den framtida fritidsverksamheten. 

• Presentation av förslag på förändring av Landsbygdsråden.  

 
Plan- och trafikchef samt planarkitekt deltar för att svara på 
inskickade frågor. 
 
 
Fråga om byggnationer mm. i Tun 
Den översiktsplan som finns för Tun med omliggande område stämmer inte med 
den verklighet som vi lever i, detta måste justeras genom att en ny plan tas fram. 
Exempel. 
Vi ville starta jobbet med att ordna en hundrastgård i Tun, någonstans på 
kommunens mark. 
Detta gick inte för all mark står uppsatt som tomtmark eller avsedd för annan 
byggnation. Samtidigt är det (enligt kommunen) byggstopp på grund av buller. 
 
Vi vill att kommunen tar fram område som går att bygga på, med de restriktioner 
som då krävs, så att andra markområde kan nyttjas för andra ändamål. 
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Svar från Planarkitekt Bengt-Göran Nilsson: 
Tun ligger inom riksintresse för försvaret. Svårt att få tillstånd kring byggnation i 
området, men det kan finnas möjligheter i tätorten.  
 
Man kan ändå få till stånd ett möte med försvaret, intresseföreningen i Tun och 
Lidköpings kommun då miljötillståndet togs 1995 och att det kan vara läge att 
diskutera det igen. 
 
Bengt-Göran Nilsson kallar till ett sådant möte. 
 
Ang hundrastgård så har man hittills från kommunens sida resonerat att dessa ska 
ligga i områden där människor bor i flerfamiljshus, men det finns inget som 
hindrar att kommunen för en dialog på var och hur man skulle kunna hitta 
lösningar för en hundrastgård i Tun. 
 
Malin Olsson Lundqvist kallar till ett sådant möte 
 
Frågor angående vägar till Plan- och trafikchef 
 
Man upplever att det är ökat tryck på väg 2559 och att den är väldigt sliten. Den 
har lagats, men det är lite här och där och det står vatten osv. Ryktet gör gällande 
att den skulle bättras på mer nästa år. Hur är planen? 
 
Svar: 
Vi har kollat med Trafikverket då det är deras väg. 
Trafikverket har försökt få pengar till den här vägen i flera år, men inte lyckats. 
Man har gjort vissa åtgärder, men under 2021så är det planerat en ny 
toppbeläggning/asfaltering från cirkulationsplatsen till Örslösa. Ny yta på resten 
av vägen till Tun. 
 
Fråga: 
Önskar få svar på utbyggnad av cykelväg Till Örslösa 
Kommunen vill ju öka antalet invånare, fördubbla besöksnäringen och säger sig 
vara en hållbar kommun. Så cykelvägar är en viktig del av utvecklingen. 
 
I nuläget så finns det beslut om cykelvägen i Vinninga och sedan är det ett 
politiskt beslut om att det är vägen till Läckö som står på tur. 
 
I översiktplanen så är även cykelvägar mot Örslösa, Mellby och Gillstad utpekade 
som viktiga, men det finns ingen tidsplan för detta. 
 
Mellan Tun och Friel så är trafiken väldigt snabb Önskemål om farthinder. 
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Kommunen tar med sig frågan till Trafikverket. Det behöver prioriteras och tas 
med. 
 
Fråga om cykel/gångväg från Närebo och in till staden. Vilken väg ska man 
rekommendera turister? 
 
Svar: 
Ligger inte med i planen som det ser ut nu, men kommunen ser att området 
kommer ”närmare staden” utifrån nya bostadsområden och kan komma att bli 
aktuellt längre fram. 
 
 
 
Fråga inkommen i efterhand via mail: 
Som boende i Örslösa anser jag att det snarast bör göras något åt korsningen för 
gång och cyklister som korsar Örslösavägen. Barn och ungdomar som ska till 
skola eller idrottspats tvingas gå eller springa över vägen som ifrån tunhållet har 
mycket skymd sikt! Det finns även en synskadad person som korsar vägen varje 
dag på ett mycket otryggt sätt! En gång och cykeltunnel bör vara en lämplig 
lösning då det finns plats för detta eller finns det möjligen en annan lösning? Detta 
bör ses över för att öka tryggheten för boende och anhöriga i området.  
 
Svar: 
Vi arbetar tillsammans med trafikverket när det gäller de mindre orterna, eftersom 
det är Trafikverkets vägar. Vår prioritering till Trafikverket har förts fram enligt 
nedan. 
 
Lidköping har behov av att ÅVSer (utredningar som kan peka på åtgärdsbehov) 
genomförs i fyra mindre samhällen, främst av trafiksäkerhetsskäl. 
Prioriteringsordning är 1. Vinninga, 2. Mellby – Gillstad, 3. Järpås och 4. Örslösa. 
 
Tätorterna finns med på Trafikverkets bruttolista för kommande utredningar men 
Trafikverket har hittills inte haft resurser för att genomföra dessa. 
Vill du lämna dina synpunkter direkt till Trafikverket kan du alltid använda dig av 
nedan länk 
 
https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road 
 
 
 
 
 
Fråga om markunderlag på Återvinningsstationen i Tun 

https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road
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Tuns vägförening har i flera år drivit frågan om underlaget på återvinningen i Tun 
som inte är funktionell sedan kommunen flyttade den till nytt ställe. 
Kommunen och återvinningsföretaget skyller på varandra om vem som skall göra 
någonting utan att det händer nått. Det uppstår problem när äldre vill besöka 
platsen, vinterskötseln av platsen, renhållning av platsen från glas mm som ligger 
i det grova gruset. 
Underlaget utgör problem för: 

• Äldre med rollator 
• Tun-bor som vill besöka återvinningen barfota eller i tunna sommarskor  
• Tun-bor och återvinningsföretaget när det skall rengöras (städas) 
• Kommunen genom vägföreningen när det skall snöröjas 
• Kommunen genom vägföreningen när det behövs halkbekämpas 

 
Vi vill att kommunen tar tag i frågan och löser det i samråd med 
återvinningsföretaget så att en lösning kommer till stånd omedelbart. 
 
Svar: 
Renhållningschef Jan Westin har fått en skrivelse om detta och han stöter på 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och vill att de ska svara om de har någon 
plan för att åtgärda detta. Om det blir ett nej från FTI så ska Jan ta upp det som ett 
ärende för att se hur man kan lösa problemet i kommunen. Han kan inte lova 
något, men det ska inte ta stop i och med ett ev nej från FTI. 
 
Fråga om vattenkvalitén i Tun 
Tunsborna har levt med missfärgat och dålig smak på vattnet under många år nu, 
kommunen har påbörjat ett arbetet med att dra ny ledning från Lidköping till Tun. 
Det missfärgade vattnet med dålig smak finns fortfarande kvar. 
 
Kommunen har lovat att de gamla ledningarna skall spolas regelbundet och 
specifikt vid rapporterade problem. 
Detta görs inte som utlovat inte heller på rätt plats för att få så stora delar av 
ledningsnätet sköljt som möjligt vid dessa tillfällen. Kommunen har hittat ett antal 
kranar & brandposter som inte har rätt funktion utan att åtgärda dessa, man spolar 
på andra ställen i stället. 
 
Vi vill att kommunen gör som man sagt och spolar på rätt ställen regelbundet och 
att de problem som hittas åtgärdas omedelbart. 
Att vi får rent vatten från Lidköping hjälper ju inte om problemet finns i Tun. 
 
Svar från Bjarne Hurtig, Chef ledningsnät VA 
 
Vi har ringat in ett område tack vare felanmälningarna och kommer genomföra 
en luft och vattenspolning i det berörda området 18/11. 
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Efter luft och vattenspolningen kommer vi utvärdera resultatet och ta omtag ifall 
inte problemet är löst. 
 
En del av nätet mot Såtenäs omsättningsspolas varje månad.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska troligtvis ta över 
ansvaret för fritidsgården i Tun. Diskussion kring den 
framtida fritidsverksamheten. 
 
Barn och ungdomschef på kultur och fritid. Patrik Tigerberg 
Översyn av fritidsgårdsverksamheten sedan årsskiftet. Har tidigare drivits av Barn 
och skola i några år. 
Två fritidsgårdar är öppna, den i Tun och den i Margretelund 
 
Tidigare har det funnits fritidsverksamhet även i Saleby, Örslösa, Järpås och 
Vinninga, men inte sedan några år tillbaka. 
 
En dialog mellan Kultur och Fritid och Barn och skola. Nämnderna är positiva till 
att Kultur och Fritid tar över verksamheten och detta beslut ska tas slutligt på 
kommunfullmäktige i dec. 
 
Inställningen är att det kommer bli bättre för ungdomarna. 
 
Det ska finnas fritidssysselsättning för ungdomar i hela kommunen. 
Satsa på Margretelund, där behovet är stort. 
Fortsätta fritidsverksamheten i Tun. 
Viktigt att det finns verksamhet även på landsbygden 
Kommer göra landsbygdssatsning på loven 
 
Nästa steg är att möte ungdomar i Tun (så fort beslutet är taget och Corona tillåter 
det) för dialog, det är viktigt att involvera dem i arbetet. Och även att träffa 
personalen i Tun. 
 
Ang Tun så är det mycket mindre barn i verksamheten, man vill gäran fånga in de 
äldre barnen lite mer än vad som görs idag. 

Information om kommunens trygghetsarbete och 
samverkan med Polisen. 
Dag Stulen, Utvecklingsledare Social hållbarhet 
 
Det har tagit fram en app som kan användas i trygghetsarbetet. 
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Appen är inte publik utan man behöver var inbjuden. För att göra det mer 
systematiskt så här i början. 
 
Man kan rapportera in  
Orosområden 
Skadegörelse mm 
 
Nu finns det en testgrupp. Dessa är i dagsläget de est-grupper som finns. EST står 
för effektiv samordning och trygghet. 
 
Gruppen består av representanter från  
Polisen 
Näringsidkare 
Bostadsbolag 
Intresseföreningar 
Fritidsverksamheterna 
 
I dagsläget är det ca 35 rapportörer. 
 
I nästa steg kommer man att söka rapportörer från hela kommunen. Man vill jobba 
smartare och mer effektivt kring trygghetsfrågan. 
 
Vid nästa möte kommer vi att kunna visa på vilka rapporter man kan ta fram 
utifrån det som är rapporterat. 
 
Anders Johansson, Kommunpolis 
Verktyget är viktigt för att få en helhetsbild av kommunen och att man får en 
direkt bild av vad som händer och kan agera på detta. 
 
 
Enkät från förra mötet 
600 svar på denna enkät 
Problematiken ligger främst i centrum, Margretelund, Torget och Sockerbruket 
 
De ser att det behövs sysselsättning för ungdomar. En hel del frågor kring 
belysning kommer också in. 
 
Positiv utveckling och anmälda brottsligheten i Vänerslingans område har minskat 
från i fjol. 
 
Anders bekräftar bilden av att trafiksituationen är lite för tuff på vissa ställen i 
Tun. 
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Presentation av förslag på förändring av Landsbygdsråden.  
 
Förslag är framtaget utifrån samtal med: 

- Kommunlaråd 
- Personerna från orterna Vinninga, Tun, Vänerslingan och Järpås 
- Tjänstemän som jobbar med landsbygdsutveckling och medborgardialog 
 

Vi har identifierat problem och tagit fram ett förslag på möjliga lösningar och 
upplägg 
 
 
Syfte med råden 
Ska vara en plattform för att kunna ha en bra dialog med folket som bor på orten. 
Vill att råden ska vara en plattform för positiv utveckling på våra småorter. 
 
Vi ska utgå från två utgångspunkter när vi planerar för landsbygsrådsmötena: 

1. Behöver förtroendevalda mer kunskaper om medborgarnas värderingar, 
prioriteringar och åsikter kring denna fråga för att fatta det bästa beslutet? 

2. Kan en medborgardialog kring denna fråga ge medborgarna större 
kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar?  

 
Före mötet ska vi: 
Ha mer dialog med intressenter på orten före mötet 
Få fler att engagera sig både vid rådstillfällena, men unga, barnfamiljer mm 
Möten och interaktion 
Fysiska möten såväl som digitala. 
Komplettera de vägar som finns för att ha synpunkter och förslag 
Använda det digitala verktyget som kommunen bjuder in för att skapa ”paneler” 
och kanske ungdomsgrupper på de olika orterna. 
 
Efter mötet 
Jobba mycket mer med återkoppling. 
Se på möjligheter att återkoppla till de som var på mötet men även de som inte var 
där. 
 
 
Syfte med förändringen 
Att utveckla och komplettera formen för dialog 
Att kunna diskutera både platsbundna och icke-platsbunda utvecklingsfrågor. 
 
Förslag struktur: 
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• Fem platser: Järpås, Vinninga, Tun, Örslösa och Kållandsö 
• En gång på respektive plats och år, teman specifika för orten 
• En gemensam träff där man diskuterar övergripande frågor för 

landsbygden i kommunen eller generella frågor för landsbygden i stort. 
 
Förslag på sätt som vi kan återkoppla efter mötet 

• Tjänsteperson/kommunikatör sammanställer vad som hänt på mötet, och 
noterar vilka frågeställningar som kommit in, och ser till att det blir svar 
som når fram till frågeställaren. 

• Förslag: Ett blad trycks upp som distribueras till aktuella hushåll. I detta 
bland refereras/intervjuas även någon ortsbo, till exempel föredragshållare. 
Detta görs för att lyfta fram lokala idéer, men också för att göra bladet 
attraktivare att läsa.  

• Informationen kommer även att finnas digitalt på kommunens hemsida, 
samt på eventuell Facebook-sida och Instagram-konto.  

 
 
 
Jonas avslutar mötet med att uppmana deltagarna att komma med input kring det 
digitala upplägget. 
 

Nästa möte 
Malin Olsson-Lundqvist återkommer med datum. 
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