Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 100831
Busshållpl vid Br Svensson
Arbetet skulle ha påbörjats vecka 34 men blev lite försenat. NCC ska göra jobbet.
Vägen ner till Scoutstugan
Samma som ovan
Barnarps IP
Staketen fick inte den bästa konstruktionen och svajar lite. Vi avvaktar vintern och ser hur de håller.
Barnarps IF har haft möte med Fritid angående förbättringar av anläggningen. Gropen vid sidan av
infarten ej åtgärdad. Bilar och husvagnar parkerar på gräset igen.
Promenadslinga runt sjön
Finns en del kvar att göra för bättre tillgänglighet. Förslag framförda till markägaren.
Missionskullen
Vindskyddet är i skrivande stund på plats. Det är målat och lackat enligt konstens alla regler.
Barnarpasjön
Den har inte varit grön i år?! Vi har inget hört från miljökontoret.
Barnarpsdagen
Genomförande gick bra. Ny aktivitet med tävlingsgrenar hos varje utställare.
Julmarknad
Scouterna bjuder in och samordnar.
Skräpigt eller blommigt?
Städdag med lökplantering arrangeras på 10 orter i kommunen. Lökar, sopsäckar, korvar mm fre 24/9.
Samåkarparkering FTI
Stängsel har kommit upp runt återvinningsstationen. Vi ser över belysning och ev anslagstavla.
Ubbarpsvägen
Urnorna får stå kvar i höst. Tas bort när man befarar att snön kommer. Vi ska försöka få tekniska
kontoret att få med dem som årlig plantering. Plantera träd framför pizzerian.
GC Barnarp – Råslätt
BGK fick i uppdrag att se om det var möjligt… Vi har inte hört nåt än.
Kärrängsvägen – Bäckvägen
Hålorna som blev kvar efter det att TK tagit bort stängslet är nu ifyllda. Slänten ner i området är för
brant. Förslagsvis fyller vi med grus.
GC Torsviksvägen
Den borde förlängas precis som vägen men det är ej gjort och finns ej med i cykelplanen.
Södra förbifarten
Se särskilda anteckningar från förra mötet. Kommunen väntar på inbjudan från Trafikverket.
Övrigt
Cykelvägen mellan Lunden och Kronheden är dåligt underhållen.
Kronhedsvägen har för höga kanter upp till trottoar och cykelbana. Ny asfalt kommer.

