Minnesanteckningar från mötet med Barnarps utvecklingsgrupp 2016-05-26
Närvarande: Aina Willysson, Andreas Krondahl, Eyvind Sahlberg, Lennart Olofsson, Jan
Svensson, Magnus Pettersson, Reidar Danielsson, Ulf Lindholm, Stig Andersson, Björn Bybro.

1. Föregående möte: Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom.
2. Sjön: Arbetet fortsätter och en mindre del av sjön muddras under våren-försommaren.
3. Motionsspåret: Den återstående delen av motionsspåret inne på idrottsplatsen kommer
att färdigställas under sommaren. Däremot finns det inte pengar inom årets budget till att
lägga på ett extra lager stenmjöl. Vi räknar dock med att det arbetet kan genomföras nästa
år istället.
4. Golfbana? Det finns enligt kommunen ett exploateringsavtal som säger att golfbana skall
byggas inom det aktuella området inom viss tid. Några mer konkreta uppgifter finns dock
inte i dagsläget.
5. Gång-cykelväg till Råslätt. Det är tänkt att projektering skall göras inom de närmaste två
åren. Någon tidpunkt för när byggandet av vägen skall påbörjas är dock inte fastställd.
6. Barnarpsdagen. Det finns f.n. ingen samordningsansvarig för evenemanget. Björn och
Reidar fick i uppdrag att "annonsera" i facebook efter någon som kan vara intresserad av den
uppgiften. Får vi ingen respons på annonsen blir konsekvensen att resp. förening deltar i
Barnarpsdagen efter eget gottfinnande. Björn meddelar föreningarna i så fall.
7. Moderaternas möte. Andreas har informerats om att moderaternas lokalförening i
Barnarp på sitt möte bl.a. diskuterat behoven av cykelvägar, fiber och bredband,
äldreboende och affär.
8. Hyresrätter. Ett förslag om hyresrätter har inkommit. Gruppen ställde sig positiv till
förslaget och en diskussion följde hur vi skall gå vidare med detta. Beslutades att anordna ett
möte tillsammans med kommundelsrådet i september. Reidar återkopplar till
förslagsställaren. Magnus meddelade att frågan om hyresrätter också finns med på
dagordningen inför kommundelsrådets möte den 30 juni.
9. Barnarps festlokal. Jan åtog sig att kontakta ägaren och fråga vad han har för planer med
festlokalen i framtiden.
10. Förslag från barnarpsbor. Det blev bra respons på Andreas inlägg i facebook med önskan
om förslag och synpunkter. Flera förslag har kommit in. En del är redan uppe på agendan
eller har varit det tidigare. Nytt var dock ett förslag om ett 10 km långt motionsspår. Magnus
P. kommer att kontakta förslagsställaren. Ett annat var att göra området ner mot sjön vid

Notängen mer tillgängligt. Detta tar vi med inför nästa års budgetplanering. Beslut om en ny
brygga där är redan taget.
11. Öppet möte. Frågan bordlades till nästa möte.
12. Nästa möte. Datum för nästa möte bestämdes till den 11 augusti. Kallelse kommer.

Vid pennan och tangenterna
Björn Bybro

