
Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 090917 

1) Lovsjövägen 
Krysset Lovsjövägen/Rogbergavägen kommer att förses med passage och sammanhängande 
gångbana. Vid Lovsjövägen/Kronhedsvägen ändras infarten och passage byggs. Kontrastmålningar 
kommer att göras vid passager och busshållplatser. Oxlar kommer under hösten att planteras i allén 
utmed Lovsjövägen. Timglashållplatsen upplevs som något smal för jordbruksmaskiner.  

2) Lunden 
Lunden har utrustats med ännu en lekmodul för de yngre barnen. En bom skall monteras vid ingången 
från Lundenvägen. Gruset utbytt, platsen är välbesökt. 

3) Idrottsplatsen 
I huvudsak klar, slutbesiktning ej gjord. 

4) Runt sjön 
Textmaterial för informationstavlor är klart. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

Övrigt 
 

Förstudie GC (Gång & Cykelväg) 
En förstudie om att bygga en separat GC mellan Odensjö och Lockebo är beställd. 

Framtida kollektivtrafik 
Oro uttrycks för att det i Kollektivutredningen inte verkar finnas med något om Barnarp. Saken 
undersöks, och även hur Länstrafiken resonerar kring t.ex. zonindelning. 

Skolgårdsprojekt  
Det lutar åt att ”det blåa” kommer att ersättas med nya lekredskap. 

Gamla Ica 
Bygglovet för den nya verksamheten är beviljat av stadsbyggnadsnämnden men överklagat av 
grannar. Ägaren kan bedriva verksamhet även om nästa instans, länsstyrelsen inte tagit sitt beslut. 

Parkering gräsytor inom tätbebyggt område 
Det är inte tillåtet att köra med bil på GC-vägar eller parkera i terrängen inom tätbebyggt område. 
Kommunen har rätt att utfärda felparkeringsavgift till dem som överskrider detta. 

Postlådorna 
Posten har satt lappar på sina postlådor om förändringar. Lådorna vid kiosken och Odensjö kommer 
att sitta kvar men bara tömmas mitt på dagen på vardagar. Lådan i Lunden skall tas bort som 
besparingsåtgärd, enligt info från posten Norrahammar.  

Trafikmätning, SBK´s trafikplanerare genomför mätning av antal fordon och hastigheter på flera håll. 
Informationsmaterial gällande regler vid gångpassager kommer att placeras på Barnarpskolan. 
Justering av placering för hundlatriner kommer att ske. 
Belysning vid återvinningsstationen önskas.  
Problem med vattenansamlingar på kioskens p-yta. Kommer att åtgärdas.  
Stolparna på Barnarpsstaketen ska få hattar i plåt.  
Material till vindskydd för placering på Missionskullen är beställt.  
Staket vid f.d. lekplatsen Furubacken i dåligt skick, kommer att demonteras. 
Busshållplats Lovsjövägen (vid gångväg till nya Kronheden) i dåligt skick. SBK informeras. 
Gamla anslagstavlor borttagna. Återvinningsstationen lämplig plats för ny? 
Provfiske har skett i Barnarpasjön sjön. Mängder med skräpfisk – åtgärder? (miljökontoret). 
GC Kronheden – Lunden dåligt underhållen och bristfällig skyltning. 

Barnarpsdagen 22 augusti. Många deltagare och besökare. Löptävlingar, fotbollsmatcher, 
gymnastikuppvisning med mera. På kvällen var det ca 400 personer på fest med musik och grillning 
samt ballonguppstigning.  

Hemsidan  
Populär och välbesökt, dock önskas mer info från föreningar m.m. om aktiviteter till Kalendern.  


