Anteckningar från Lokala Utvecklingsgruppens möte 090218
1) Lovsjövägen
Just nu ligger arbetet nere pga. kyla. Annars har det gått bra och Peab sköter sitt åtagande väl.
Avsmalningar, passager med belysning perronger osv. verkar bli bra.
2) Lunden
Staketstolpar ditsatta, rinken är uppbyggd, pergolan på plats. Markarbetena blir när tjälen gått ur
jorden.
3) Idrottsplatsen
Projektgruppen har lämnat från sig ett slutgiltigt förslag på utformning. All infart på ett och samma
ställe. Ny infart för transporter/leveranser till Valhall planeras.
Träd och buskar har röjts på skogssidan. Björkarna mellan IP och vägen kommer förhoppningsvis att
ta sig ev. kompletteras de med fler björkar.
Belysning på IP flyttas och kompletteras med fasadbelysning.
4) Barnarpasjön
Marie Leuchovius, miljöinspektör från kommunens miljökontor berättade om statusen på
Barnarpasjön. Barnarpasjön är otjänlig som badsjö, är en fågelsjö, grönalger blommar, okänd mängd
av sediment på botten, har syrebrist så viss fiskdöd uppstår, är historiskt sett en gammal fiskesjö. Man
skulle kunna få en friskare sjö genom att muddra och biomanipulera. Analys är ej gjord av vilka
konkreta åtgärder som skulle kunna göras och därmed har man inte omfattningen av åtgärder och
kostnader klar för sig. Lokala utvecklingsgruppen säger sig vara positiv till att göra det som går för att
få en friskare sjö även om det inte kommer att kunna bli en badsjö.
Övrigt:
www.barnarp.com
Hemsida över Barnarp med omnejd startades upp 090101. 800 besökare första månaden.
Genomfart Mobrovägen – Konstapelgatan diskuteras.
Lokala styrelsen och Barnarps IF är positiva till att ta bort spårviddshindret så att vägen kan öppnas
för genomfart. Kommundelsrådet och bostadsrättsföreningarna i närheten får info och har möjlighet att
yttra sig. Avsmalningar kommer att göras i samband med gångpassagerna för att få ner hastigheterna.
Fördelarna med att öppna är flera. Föräldrars som hämtar och lämnar vid skolan behöver inte vända
mitt på gatan. Det blir mindre avgaser eftersom det blir kortare väg att köra. Belastningen på
korsningen Lovsjövägen – Kronhedsvägen minskar.
Skolgårdsprojekt
I handlingsplanen har vi tagit med punkten skolgårdsprojekt och detta har nu aviserats till skolans
lokala styrelse. Tanken är att både barn, föräldrar och personal ska kunna vara med och planera för
en mer genomtänkt och estetiskt tilltalande skolgård.
Samåkarparkering m.m. södra Barnarp
Belysning saknas på området vilket vi inte uppmärksammat tidigare.
Fastigheten Olsons möbler. Ska renoveras både in- och utvändigt.
”Öppna upp Ubbarpsvägen” har i dagsläget strandat för att alla boende i området inte är positiva till
ändringen.
Ägaren till fastigheten med macken har uppmuntrats att söka ekonomiskt stöd för att återställa
fastigheten.
Gångbana söder om macken längs med Lovsjövägen? Detta kollas med TK.
Övrigt
Hundlatriner - önskas mellan Ica och Lunden.
Staketen ska inte målas direkt utan oljas in de första åren.
Kiosken har fått sitt nya staket men det har av någon anledning blivit för kort så att man kan köra in i
ena änden och ut i den andra vilket inte var meningen.
Se över lekytan vid Sörgårdsvägen.

