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Minnesanteckningar
Hastighetsöversyn/vägföreningen
Det har inkommit en del påpekanden om de nya hastigheterna. Dels så har man missat att ta bort
gamla skyltar och det är problem med att folk kör på refugerna med de nya skyltarna på. En skrivelse
angående detta har skickats till kommundelsrådet.
På de ställen där vägriktningen har ändrats, exempelvis vid skolan, kommer de vita strecken i vägen
att fräsas bort under våren.
Ny mätning av trafik/hastighet kommer att göras för att analysera effekten av de nya hastigheterna.

Postlåda vid skolan
Magnus har gjort en ”felanmälan” hos Posten och postlådan kommer förhoppningsvis att flyttas
under våren. Utvecklingsgruppen (Magnus) kommer att kontaktas när det är dags och kommer då att
lämna in förslag på var den kan placeras.

Felvänd soffa vid GC-väg
Förslag inkommer om att istället för att vända soffan, komplettera med ett bord och en lite högre
sittbänk.
Alternativt så anser vi att soffan faktiskt är rättvänd. Enligt ett brev från Ingemar Yngve så finns det
en sten som är vattenfylld strax nedanför soffan. Efter mötet så har Stig undersökt ”Vattenberget”
och han anser att det är sevärd naturupplevelse. Sett ur det perspektivet är soffan placerad i helt rätt
riktning.
Frågan får lyftas igen vid nästa möte.

Motionsspår
Motionsspåret är påbörjat! Man har börjat röja undan sly. Man har också markerat ut vilka träd som
ska tas ned och det kommer att göras under mitten av februari.
I slutet av april/början av maj kan man börja förbereda för och gräva motionsspåret.

Nya och pågående projekt




Hjärtstartare – Andreas har ingen ny information att komma med.
Skylt Brittastugan – Åsa har varit i kontakt med markägaren, Erland Hällstorp, och han har
inga invändningar mot att en skylt sätts upp. Ulf erbjuder sig att sätta upp skylten när den är
färdig. (Kommunen gör skylten så fort de har fått information om vad det ska stå på den.)
Frisbeegolfbana – Daniel Gunnarsson har gjort en förstudie och lämnat in förslag på var en
sådan kan placeras och även ett kostnadsförslag. Det skulle kosta ca 60 000 sek att anlägga
en frisbeegolfbana och det är inget som det finns utrymme för i årets utvecklingsbudget.
Idén är bra men ska den kunna genomföras krävs det sponsorer.
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Info kommundelsrådet
En skrivelse angående hastighetsöversynen har skickats till kommundelsrådet, se notat under
”Hastighetsöversyn/Vägföreningen”.

Övriga frågor










Magnus Ferlander deltar på mötet för att presentera förslag på hur Barnarpskiosken kan få
nytt liv. Man har undersökt om kiosken kan få bli spelombud men Svenska spel önskar
minska antalet ombud istället för att öka så det blir inte aktuellt. En annan idé är att låta
kiosken ansvara för paketutlämning. Magnus Ferlander efterlyser någon med kontakter på
Schenker/DHL eller Posten. Lokalen har de utrymmen som krävs och ägaren är beredd att
investera. Kanske man kan söka ”Lidl-pengar”?
Vem äger ansvaret för bryggan i Barnarpasjön? Den är nedgången och behöver repareras.
Efter mötet har Björn varit i kontakt med Lena Claesson som meddelar att kommunen står
för materialkostnader för reparation men vi får själva utföra arbetet.
Magnus åtar sig att kolla upp ägarförhållanden runt Barnarpasjön. På vems ansvar ligger det
att röja upp runt sjön? Arbetsgruppen i Barnarp bör väl inte ta hand om det om det är en
samfällighet?
Just nu pågår det renovering av ”Kommunhuset”. Det görs om till bostäder för
ensamkommande flyktingbarn.
Andreas planerar att skriva till Länstrafiken om Barnarps bristande bussförbindelser. Bland
annat är det för få bussar som går kvällstid och Barnarpsbussen (14) väntar inte in buss 1 på
Råslätt och vice versa vilket skapar långa väntetider för resenärerna. Utvecklingsgruppen står
bakom en sådan skrivelse.
Kontakt ska tas med ägaren till ”brända tomten”. Vad är planerna för tomten?
Barnarpsdagen 2014 blir den 30/8. Ett första arbetsmöte är planerat till den 16/2 kl.16:00 i
BIF-lokalen. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Nästa möte
Nästa möte bokas till den 3/4 2014 kl.18:00 i Församlingsgården.

Vid ”pennan”
Åsa Hjelmrin

