Minnesanteckningar Barnarps utvecklingsgrupp 2015-03-30
Inledning
Sammankallande för gruppen, Åsa Hjelmrin, hälsade alla välkomna till mötet.
Mötesanteckningar från föregående möte
Mötesanteckningarna från föregående möte gicks igenom. De punkter som inte
tas upp vid dagens möte gicks kortfattat igenom.
Barnarpsdagen 2015
I nuläget saknas någon som kan hålla ihop arbetet med och vara
sammankallande för planeringen av Barnarpsdagen 2015. Björn Bybro föreslås i
sin frånvaro. Tid avsätts vid nästa möte för att särskilt diskutera planeringen av
Barnarpsdagen.
Missionskullen
Den 11 april samlas de som har möjlighet att hjälpa till med att vårstäda och röja
upp vid missionskullen. Christer Landén skickar mail till dem som inte är
närvarande samt ser till att informationen kommer ut via Facebook.
Förvaring av utrustning och verktyg
Förvaring av utrustning och verktyg som behövs för gruppens arbete kan
förvaras hos BIF.
Bryggan
Förutsättningarna för byte av den gamla bryggan diskuterades. Kommunen har
avtal med ett företag inom detta område. Gruppen föreslog att offert ska begäras
in för 6 m alternativt 6 + 3 m. Bryggan bör vara 2,4 m bred. Aina tar frågan
vidare och återkommer med kostnadsförslag samt förtydligande om vad som
ingår i priset.
Fotbollsplanen vid Gästgivarevägen
Åsa och Lena har under dagen tillsammans med Svevia besökt fotbollsplanen. Vi
inväntar nu offert på arbetet. Planen kommer att vändas på tvären och ytan
kommer att hyvlas av och jämnas till. Blir det pengar över beställs även
fotbollsmål.
Utemöbler hembyggnadsgården
Ordföranden för hembygdsföreningen tar kontakt med Lena för att bestämma
val av möbler.
GC-väg
Frågan ligger hos kommunen. Det finns i dagsläget inga pengar budgeterade för
projektet. Frågan som diskuterades vid föregående möte om möjligheterna att
göra något ur trafiksäkerhetssynpunkt har Lena ännu inte undersökt.
Motionsspår
Tekniska kontoret ska först återställa efter sig. Därefter kommer Svevia att
kontaktas för återstående delar inom deras åtagande. Kommentarer har kommit

på Facebook om att det inte upplevs som tillgängligt. Fixargruppen kan möjligen
rätta till det som är vid sidan om själva spåret.
BMX- och frisbeegolfbanor
Lena informerar om att marklov är ansökt. Svevia har besökt den tilltänkta
platsen för BMX-banan och kommer att besöka befintlig bana i Gränna som en
del i förberedelsearbetet. Personalen på Valhall har uttryckt en oro för att det ska
vara störande för verksamheten och ianspråkta en stor del av den öppna ytan i
anslutning till förskolan. Lena förtydligar att endast ca 1/4 av ytan kommer att
användas. Lena återkopplar detta till Valhalls förskola. Frisbeekorgar är beställda
av Lena och marklov är ansökt för frisbeegolfbanan.
Välkomstskyltar
Frågan diskuterades av gruppen och flera exempel på hur det skulle kunna se ut
presenterades. Eftersom detta är en viktig fråga som syftar till att ge en positiv
och rättvisande bild till förbipasserande beslutades att frågan ska lyftas igen och
särskilt diskuteras vid nästa möte. Alla funderar till dess över vilken bild vi vill ge
av Barnarp och vilken typ av skylt och budskap som bäst speglar detta.
Vägskyltar
Kommunen hävdar att de åtgärdsbehov som lämnats in är åtgärdade.
Uppfattningen i gruppen är dock att så inte skett. Lena tar kontakt med ansvarig
på kommunen som tar kontakt med Eyvind för en gemensam förnyad
inventeringsrunda.
Idrottsplatsskylt
Önskemål har framförts om en skylt som visar vägen till Idrottsplatsen via
Mobrovägen efter borttagandet av bilhindret. Skylt ska beställas. Lena
ombesörjer detta.
Informationstavla
Informationstavlorna i Barnarp är i behov av en uppdatering. Gruppen går
gemensamt igenom behoven av förändringar och diskuterar vissa principiella
frågeställningar. Lena uppdaterar förslaget utifrån de synpunkter som
framkommit.
Övriga frågor:
Medlemsförteckning
Medlemsförteckningen gicks igenom. Flera deltagare har inte medverkat på länge
och bör kontaktas alternativt tas bort från listan. Frågan diskuteras om hur de
företag som finns i Barnarp bör vara representerade. Eftersom det inte finns
någon lokal företagarförening eller motsvarande föreslås att de fåtal företag som
finns på orten vid intresse kan få vara representerade i gruppen.
”Brända tomten” och ”Anderssons ladugård”
Kommunen äger en fastighet mitt i Barnarp som kallas ”Anderssons ladugård”.
Byggnaden är i dåligt skick och gruppen anser att den utgör en fara och en
vanprydnad och därför bör rivas. Lena undersöker förutsättningarna vidare.
”Brända tomten” är trots påbörjad upprensning fortfarande i dåligt skick och
bör åtgärdas.
Långsiktig planering

Frågan om en mer långsiktig planering lyftes och diskuterades i gruppen. Det
finns olika syn på detta behov i gruppen, men det beslutades att ett möte
tillsammans med kommundelsrådet ska genomföras till hösten för att diskutera
möjligheterna till utbyte och gemensam planering.
Övriga behov av åtgärder
Fallna träd vid sidan om GC-väg. Bör åtgärdas.
Staketet vid bilverkstan. Ägaren har sagt att det kommer åtgärdas.
Parkeringsrutorna vid parkeringen mitt emot församlingsgården. Strecken syns
inte. Per Green tar med sig frågan.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 27/4 i BIF:s klubblokal.
Mötet avslutades
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