Minnesanteckningar
Vem:
Tid:
Plats:

Barnarps Lokala Utvecklingsgrupp
2015-08-20 kl 1800
Hembygdsgården

Närvarande: Aina Willyson, Andreas Krondahl, Björn Bybro, Eyvind Sahlberg, Jenny Linell, Lena
Claesson, Lennart Olofsson, Magnus Pettersson, Reidar Danielsson, Thomas Eklund, Ulf Lindholm, Åsa
Hjelmrin
Särskilt inbjuden: Tor Olsson

Välkomstskyltar
Tor höll i diskussioner kring storlek och placering av skyltarna, vilka kommer att
placeras vid södra och norra infarten till Barnarp. Reidar och Tor fick i uppdrag att
arbeta vidare med förslaget.
Brygga
Fortsatt jobb med att ta fram förslag till nästa år.
Bollplan vid Gästgivarvägen
Har ställts i ordning och har skötts av föräldrar i sommar.
Utemöblemang Hembygdsgården
Inköpt och klart.
Barnarpsdagen 2015
Åsa vill ha tipsfrågor senast söndag 23 augusti. Utvecklingsgruppen ska närvara och
inviga Motionsspåret med tipspromenad samt Barnarps Discgolf (frisbeegolfbanan).
GC-väg Barnarp – Råslätt
Inget nytt. Finns inte på ”listan” över aktuella gc-vägar.
GC-väg Barnarp – Lovsjön/Hyltena
Lena kontrollerar om den finns med i kommunens planering.
Motionsspåret
Vi önskar grusning av startsträckan inne på Idrottsplatsen.
BMX-bana
Lena har sökt bygglov vid nya förskolan och om vi får det, så startar bygget.

Frisbeegolfbanan
Den är färdig. Scorecard är upptryckta och finns hos Daniel. Det finns även på Barnarps
hemsida och Facebook för egenutskrift.
Trafikskyltning
Eyvind har haft kontakt med Kurt på Tekniska kontoret angående skyltar som behöver
åtgärdas.
Idrottsplatsskylt
Finns numera skyltning vid 2 olika platser.
Fiber bredband
Lena pratar med ansvarig för landsbygdsutveckling, vad som är gjort för Barnarp.
Vi samlar in namn på intresserade på Barnarpsdagen.
Diskussionspunkter till möte med kommundelsrådet
Vi har som förslag
Swot – Analys
Rollfördelning
Övriga frågor
Lena gick igenom vad som ska finnas med på upplysningstavlan vid Kyrkans P-plats.
Reidar meddelade att det ev finns en person som är intresserad av att starta
livsmedelsbutik i Barnarp. Han har fortsatt kontakt.
Skrivelse från Länsstyrelsen angående gamla gravar på kyrkogården överlämnades till
Hembygdsföreningen.
Nästa möte
16 september kl 1830 i Församlingsgården tillsammans med kommundelsrådet

Vid pennan
Aina

