Minnesanteckningar Barnarps utv grupp
Furubackskyrkan 27/5.

Närvarande: Berit,Eyvind,Reidar,Björn,Linda Åsa,Stig,
Christer,Lennart,Katharina,Jenny och Magnus.
Gäst: Tomas Adelöv från länstrafiken

Bussförbindelser
Vi hade besök av Tomas från länstrafiken och fick framföra vår syn på
Busstrafiken i Barnarp.
Han tog med sig våra synpunkter bl.a. att övergångarna på Råslätt inte fungerar
då bussarna väldigt ofta kör ifrån varandra. Vi ställde även frågan om man
kunde se över zonindelningen och priset på resorna.
Han lovade att ta tag i övergångarna och upplyste om att det finns mängder
med olika rabattsystem för att åka billigare.
När det gäller zonindelningarna håller de på att titta på en ny indelning i hela
länet.
Vi kom fram till att när han har tittat på problemet med övergångarna kommer
han ta kontakt med oss för att göra en informationsfolder med alla
rabattsystem och avgångar, på så vis kanske bussåkandet från Barnarp kan öka.

Bänk vid vattenstenen
Nu har det kommit upp ett bord och en bänk vid vattenstenen.
Det enda som återstår är lite markarbeten.

Motionsspår
Magnus och Björn har varit ute med en markentreprenör och fått pris på
markarbetet som måste göras . Då priset överstiger summan för kommunal
upphandling måste vi avvakta beslut från kommunen. Vi hoppas ändå på att ha
den ena slingan klar till Barnarpsdagen i slutet på augusti.

Hastighetsöversyn
Åtgärder har gjorts vid skolan. Man har lagt på en röd beläggning på refugen så
den ska synas bättre. Magnus tar kontakt med Tomas för att undersöka när
man skall koppla in belysningar vid övergångarna på Mobrovägen och när man
skall fräsa bort markeringarna i vägen vid skolan

Nya projekt
Discgolfbana: projektet ligger hos Daniel Gunnarsson som har kontakt med
Lena.
Bmx bana: Vi har fortfarande inte bestämt plats för bygget men vi jobbar på
det.

Övrigt
Hjärtstartare: ingen ny information
Barnarpssjön: Väntar på info från Lena.
Förbifart Barnarp: Ärendet ligger hos trafikstyrelsen. Björn kollar till nästa
möte om vi kan få mer info om när man planerar att dra i gång.

Brygga vid Barnarpasjön: Björn har varit i kontakt med markägarna och vi har
fått grönt ljus att renovera bryggan.

Informationsfolder: Åsa har lovat att ta fram en folder som skall vara klar till
Barnarpsdagen.
Gammal taggtråd: Magnus tar kontakt med Anders Strand.

Stig informerade om att den gamla macken i Moliden nu är färdigrenoverad.
Tack till Stig och alla andra som har hjälpt till att bevara en unik byggnad.

Nästa möte: Vi träffas nästa gång måndagen den 25/8 kl. 18.30 i
församlingshemmet.

Ha en riktigt skön sommar!

Magnus

