
Minnesanteckningar från mötet med Barnarps 
utvecklingsgrupp 2016-08-11 
 
Närvarande: Aina Willyson, Andreas Krondahl, Björn Bybro, Christer Landén, 
Eyvind Sahlberg, Magnus Pettersson, Reidar Danielsson, Leif Östberg, Ulf 
Lindholm, Jan Svensson samt Lena Claésson 
 
 
 
Vi bestämde oss för att sekreteraruppdraget ska snurra runt i bokstavsordning 
på förnamnet.   
 
 
1. Föregående minnesanteckningar 
    Godkändes 
 
2. Pågående projekt/aktuella frågor 
 Barnarpsdagen: Det finns ingen samordnare utsedd, men konferen-
 cier är klar. Varje förening sköter sig själv. Friskis och Svettis vill  
 vara med. Annons kommer i tidningen, facebook samt hemsidan. 
 
 Motionsspåret: Återstående delen av motionsspåret inne på idrotts-
 platsen har färdigställts. Att lägga stenmjöl på hela spåret får skjutas 
 på framtiden. 
 
 GC Barnarp-Råslätt: 
 Kommunen har tagit beslut i fullmäktige, att denna gång-/cykelbana 
 ska prioriteras. 
 
 Barnarps centrum: 
 Ny detaljplan är på gång över området där asylboendet är planerat. 
 
 Trappa vid Furubackskyrkan: 
 Befintlig trappa kommer att ersättas med en ny. 
 
 Skräpkorgar: 
 Önskemål finns till Odensjöområdet. Lena kontrollerar behov. 
 
 Handikappanpassad slinga runt sjön och brygga: 
 Projektet delas upp i två. Slingan runt sjön jobbas med från kommu-
 nens sida, men beräknas ta längre tid.  
 Bryggan blir handikappanpassad och kommer förmodligen att läggas 
 på plats till våren. 
 
 Välkomstskyltar: 



 Kommunen ska gjuta fundament. Nästan alla delar finns klara. 
 Förhoppningen är att skylten vid norra infarten ska vara på plats i år. 
 
 
3. Utvecklingsgruppens medverkan vid Barnarpsdagen 
 Lena kontrollerar om kommunen kan hjälpa till med information och 
 uppvisning av elcyklar. 
 Vi ska försöka lämna information kring muddringsprojektet. 
 Vi ska också låta barnen göra teckningar på temat ”Barnarp i  framtiden”. 
 Fotocollage över klara projekt i Barnarp. 
 Reidar gör en skylt att sätta upp. 
 
4. Möte om hyresrätter i Barnarp 
 Reidar har kontakt med en engagerad Barnarpsbo, som jobbar för att 
 det ska finnas hyresrätter i Barnarp. Han kan ev delta i vårt nästa 
 möte. 
 Kommunen står fast vid sitt beslut att det ska vara hyresrätter i det 
 tredje flerbostadshuset vid Kronhedsvägen. 
 
5. Inkomna nya förslag 
 10 km motionsspår på befintliga vägar: Förslagslämnaren jobbar på 
 detta. Har kontrollerat med alla markägare förutom Stora Enso. 
 Förslag till ny placering av BMX-bana: Grusplanen vid Gullringen. Lena 
 jobbar med frågan. 
 
6. Öppet möte 
 Vi tycker att vi ska ha ett nytt möte för allmänheten och kommer att 
 diskutera frågan med kommundelsrådet. 
 
7. Inför plan/budget 2017 
 Vi behöver börja i god tid. Det bör vara klart i december. Det vi vet 
 redan är: 
 Förbättring av befintligt motionsspår 
 Nytt 10 km motionsspår 
 BMX-bana 
 Slingan runt sjön 
 Nya blomlökar 
 
8. Övriga frågor 
 Jönköpings kommuns hemsida: Alla sidor, som har med kommun-
 delsutveckling att göra, är omgjorda. 
 Namngivning av förskolor: Hembygdsföreningen undrar hur det går till 
 och Lena ska kontrollera. 
 Ubbes hage: Det har tidigare planterats blommor där, men det gör vi 
 inte i fortsättningen. 



 Vi förde även en diskussion kring rekrytering av medlemmar till vår 
 grupp.  
 
9. Nästa möte 
 Onsdag den 21/9 kl 1800 i Församlingshemmet 
 
Vid pennan 
Aina Willyson 


