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Slänten vid Bäckvägen.
Grusmassor har fyllts i, stigen är iordninggjord och bäcken är rensad.
Belysning och anslagstavla vid återvinningsstationen.
Inga åtgärder påbörjade. Skylten för samåkning har inte heller satts upp.
Grus vid skyltarna runt sjön.
Ej åtgärdat. Oklart vem som skall göra jobbet. Gruppen anser att någon bör anlitas mot
ersättning.
Stigen öster om sjön får vi avvakta med tills golfbanan börjar byggas.
Kollektivtrafikutredningen, zonindelning.
Utredningen pågår enligt uppgift, men oklart hur långt den avancerat.
Mobrovägen
Magnus tar kontakt med räddningstjänsten för att höra deras uppfattning om betydelsen av
att öppna upp vägen. I övrigt avvaktar vi att kommunens trafikavd. får tillräckliga personella
resurser för att ta itu med frågan.
Grusplanen vid idrottsplatsen
Planen har hyvlats av och ett lager stenmjöl har fyllts på. Återstår att sätta upp staket (skall
göras av Barnarps IF i maj månad) och att snygga till vid sidan av planen med hjälp av
matjord och grässådd. Belysningen återstår också att åtgärda, felsökning pågår.
Ubbarpsvägen
Arbetena påbörjades i veckan.
Grustäkten vid Odensjölie
Vid regn rinner det ut vatten och grus på vägen, vilket utgör en fara fr.a. för cyklister.
NCC kontaktas.
Städning längs vägarna i Barnarpsområdet
Gruppen anser att städningen här omkring bör utföras av ungdomar från föreningar i
Barnarp. Detta skulle på sikt kunna medföra en renare närmiljö. Ungdomarna ser hur mycket
skräp som kastas vilket påverkar både dem själva och andra, då de berättar hur mycket de
hittat. Dessutom lämnas en viss ersättning som kan användas till föreningarnas
verksamheter. Kommunen kontaktas.
Hemsidan
På hemsidan finns nu en förslagsruta som kan användas av den som har idéer och förslag.
Det är viktigt att förslagsställarna får svar.
Barnarpsdagen
Eftersom vi inte har lyckats få någon som vill ta på sig huvudansvaret för Barnarpsdagen,
finns det risk för att vi får ställa in festligheterna i år. Utvecklingsgruppen beslutade att
försöka att göra något åt detta och Magnus kommer att kalla representanter från alla
föreningarna till ett möte den 10 maj kl.1900.
Trafiksituationen i Lunden
Noterat att Kommunen och Trafikverket påbörjat en gemensam idéstudie. Vi får försöka hålla
oss underrättade om vad som händer med detta.

Gamla GC-vägen mellan Lunden och Kronheden
Underhållet är eftersatt.
Engelska asfaltsläggare
Dessa bör vi alla hålla viss koll på om de dyker upp i närområdet.
Projekt att ta tag i
Barnarpasjön bör utvecklas och göras så tilltalande som möjligt. Utfiskning av skräpfisk och
inplantering av ädlare fiskar är en bra början.
Cykelväg mellan Lovsjövägen och Torsviks industriområde.
Cykelväg mellan Odensjö och Råslätt.

