
Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 110901  

1. Genomgång av föregående möte 
Kontakt har tagits med kommunen ang.städning längs vägarna.  
Ny kontakt efter nyår inför nästa år.  
Räddningstjänsten har inga synpunkter ang. busshindret på Mobrovägen.  
Belysning på cykelvägen mellan Kronheden och Lunden är fortfarande inte fixad. 
 

2. Trafiksituationen 
På mötet med Vectura var det livliga diskussioner. De hade ingen lösning utan ville 
mer eller mindre bara kolla läget.   
Vi i utvecklingsgruppen försöker få till ett möte med kommunen och Vectura där vi 
kan föra fram argument mot trafiken.  
Minskar lastbilstrafiken nu när den nya förbifarten förbi Tenhult har öppnats? 
Arla är kontaktade på nytt ang. genomfartstrafiken genom Barnarp. 
Nya Hult tippen kan dock göra att det kommer gå fler lastbilar i stället. 
Riktvärden för buller är 55db inne och 70db ute. Uppmätt värde är 77db vid husen 
utmed Thorsviksvägen. 
 

3. Bussförbindelser 
Kommundelsrådet försöker trycka på så vi kanske kan få till en ändring av 
zonindelningen.  
Till nästa möte försöker få hit någon från länstrafiken som kan lyssna på vad vi har för 
argument för att ändra zonindelningen. Ansvarig för planeringen av busstrafiken på 
kommunen försöker vi också få med till nästa möte.  
 

4. Lunden 
Strippklubben. 
Många anmälningar till Miljökontoret, socialen och polisen har försvunnit.  
Boende mitt emot strippklubben har börjat organisera sina klagomål. Bästa sättet att 
klaga är att skriva eftersom skrivelser måste diarieföras. 
Titta vidare på vad vi kan göra till nästa möte. 
 

5. Arbetsgrupp 
Magnus har pratat med andra lokala utvecklingsgrupper och flera av dessa har en 
arbetsgrupp som fixar och rättar till småsaker i samhället. Dessa består av vem som 
helst men ofta pensionärer som eventuellt har tid över. Dessa träffas typ en gång i 
månaden. Något för Barnarp?  
 

6. Barnarpasjön 
Beskedet om Barnarpasjön var inte så positivt, det räcker inte med utfiskning, sjön 
behöver också muddras. Förslag var att skapa ett rekreationsområde i stället eller om 
man kunde få med en högskola och använda tillrättningen av sjön i forskningssyfte. 
Eventuellt skulle man kunna söka pengar från Eu för att rätta till sjön. 
 

7. Övrigt 
 
Bilar står på gräsmattan vid Valhall. 
Uppdatera e-postlistor och medlemmar vilka vill fortsätta vara med och vilka inte. 
Kan vi få in lite nya medlemmar, gärna yngre, kom med förslag…  


