
Minnesanteckningar: 

Möte med Barnarps utvecklingsgrupp 2016-04-21, Furubackskyrkan 

 

Närvarande:      Frånvarande: 

Aina Willysson, Barnarps Scoutkår   Jan Svensson, Hembygdsföreningen 

Andreas Krondahl, Barnarps förskolor   Jenny Linell, Barnarpsbo 

Björn Bybro, Barnarps IF    Katharina Jahnberg, Barnarpsbo 

Christer Landén, Furubackskyrkan   Stig Andersson, Barnarpsbo 

Eyvind Sahlberg, Vägföreningen   Åsa Hjelmrin, Barnarpsbo, 

sammankallande 

Lennart Olofsson, Hembygdsföreningen 

Magnus Pettersson, Kommundelsrådet 

Per Green, Svenska kyrkan 

Reidar Danielsson, barnarp.com 

Ulf Lindholm, PRO 

Hanna Säterskog, proj. led, Jönköpings kommun  

Leif Östberg, SPF 

 

1. Mötet inleds: 
Andreas Krondahl utsågs i Åsa Hjelmrins frånvaro till ordförande för mötet. Leif Östberg 

(representant för SPF) och Hanna Säterskog kommunen, (kollega till Lena Claesson) 

hälsades välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll: 
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom. 

3. Välkomstskyltar: 
Välkomstskylt vid norra infarten till Barnarp är på gång. Bygglov är klart. Bedömningen är 

att avsatt budget håller. Det blir en ljussatt pelare i rostfritt stål med ”Barnarp” utstansat och 

med orangefärgat plexiglas som kvällstid är upplyst inifrån. Målsättningen är att den finns 

på plats innan sommaren 2016. Motsvarande pelare planeras att installeras vid södra 

infarten, där dock tidplan är mer osäkert p.g.a. att det behöver koordineras med byggandet 

av den nya infarten. 

4. Handikappanpassad slinga runt Barnarpasjön och brygga söder om kyrkan, röjning?: 
Slingan: Det finns i befintlig detaljplan inritat ett förslag till sträckning. Kommunen har 

begärt in eventuella synpunkter från markägaren. Anläggandet innebär en process som bland 

annat medför att dispens behöver sökas p.g.a. det strandnära läget. Tidplan i nuläget oklart. 

Bryggan: Information om planerna på ny brygga är sänt till delägarna i den samfällighet som 

äger marken. Eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast sista april. 

Planeringsprocessen pågår parallellt. Troligtvis kommer bryggan inte att kunna vara på plats 

förrän våren 2017. 

Sjön: ”Muddrarna” är åter på plats. Hanna undersöker status och plan kring detta arbete. 

5. Valborgsmässofirande: 
Förberedelse pågår, firandet kommer att traditionsenligt hållas söder om scoutstugan. Elden 

tänds klockan 21. Flygblad delas ut. 



6. Arbetsdagar grönområden och Missionskullen 
Gruppen beslutade att ansvaret skulle delas upp för de viktigaste områdena. Christer  

ansvarar för insatserna vid Missionskullen, Andreas, Aina och Magnus ansvarar för 

Vattenstenen och Ulf, Björn och Eyvind ansvarar för bäckravinen. Vid behov bjuds 

närboende in för att delta i arbetet. 

7. Evenemangstält 
Björn ansvarar för att ett tält införskaffas under maj månad. 

8. Mer stenmjöl till motionsspåret 
Magnus informerade om att Svevia tillsammans med kommunen i måndags var på plats för 

att titta på förutsättningarna. Offert har begärts in. Iförsta hand prioriteras området vid 

fotbollsplanen. Oklart hur långt avsatt budget räcker i övrigt. 

9. GC Barnarp – Råslätt 
Hanna undersöker status på projektet kopplat till kommunens investeringsplan och 

återkopplar. En eventuell aktivitet för att uppmärksamma behovet vid Barnarpsdagen 

diskuterades. 

10. GC-väg Barnarp – Lovsjön 
Gruppen enades om att i nuläget inte prioritera att driva denna fråga. 

11. Barnarps centrum, en mötesplats 
Kommunen har köpt och planerar att bebygga området runt Anderssons lada. Det centrala 

läget gör att detta område vore lämpat för någon form av centrumbebyggelse. En idé som 

diskuterades var att avsätta lokaler för t.ex. butiker m.m. i gatuplan i detta område. Även 

behovet av hyresrätter diskuterades liksom s.k. trygghetsboende som ett alternativ till 

äldreboende. Andreas undersöker vem som är ny ägare till Barnarps festlokal samt om 

möjligt vilka planer som finns kring hur lokalen är tänkt att användas framöver. Magnus tar 

med sig gruppens idéer till Kommundelsrådet. 

12. Trappa vid Furubackskyrkan, justeras 
Hanna undersöker om det är att betrakta som en nyinvestering eller underhåll, vilket kan 

påverka möjligheterna till finansiering. 

13. Barnarps image 
Frågan bordlades 

14. Skräpkorgar 
Önskemål finns om en soptunna vid Vattenstenen. Hanna undersöker status. 

15. Återvinningsstationen/Bollplan 
Gruppen konstaterar att vi inte kan påverka frågan om återvinningsstationens vara eller icke 

vara och enades om att i nuläget inte göra något i denna fråga. 

16. Odensjöområdet 
Ingen ny information.  

17. Vattenstenen 
Projektet är avslutat. 



18. Bredband/fiber 
Arbete pågår. 

19. Övriga frågor 
Ny sammankallande till Utvecklingsgruppen: 

Andreas Krondahl utsågs till ny sammankallande för gruppen 

 

Önskemål om att ta fram gamla dammen ovanför Barnarpsbacken för fiske och 

skridskoåkning: 

Gruppen enades om att i nuläget inte prioritera att driva denna fråga. 

 

Skylt om motorbåtsförbud i Barnarpasjön: 

Gruppen upplevde inte detta som ett problem och ser inte i nuläget något behov av åtgärder. 

20. Nästa möte: 
Nästa möte bestämdes till den 26 maj, preliminärt i hembygdsgården. Kallelse kommer. 

 

 

 

 

Andreas Krondahl 


