Kommundelsutveckling i Barnarp
Minnesanteckningar från möte med lokala utvecklingsgruppen 2018-0314
Närvarande: Aina Willyson, Andreas Krondahl, Annika Berg, Christer Landén, Eyvind
Sahlberg, Jan Svensson, Magnus Pettersson, Malsor Limani, Reidar Danielsson, Tor
Olsson, Ulf Lindholm samt Lena Claésson
Ej närvarande: Björn Bybro
1. Genomgång av planen för 2018

Valborgsmässoafton
Scouterna har sökt tillstånd för allmän sammankomst hos Polismyndigheten.
Barnarpsdagen
Arbetsgruppen, bestående av Björn, Andreas, Malsor och Joakim Brobäck, jobbar på och
ska försöka hålla samma ambitionsnivå som förra året.
Julmarknaden
Inget nytt nu. Planering i höst.
Hembygdsföreningens sommarfest
Datum bestämt till den 12 augusti.
Arbetsdagar i grönområden
Arbetslag 1: Björn och Ulf; arbetslag 2: Magnus, Andreas och Aina; Missionskullen sköts
av Furubackskyrkan, kontaktperson är Christer.
Tråd till trimmern köps in av Magnus. Magnus och Björn ska försöka förbättra
tillgängligheten till trimmern, som förvaras hos BIF.
Trappa och grus till stigen vid bäcken, Lunden
Stigen är vid Bäckvägen. Plan för hur och när presenteras vid nästa möte.
Motionsspår 10 km
Karta med sträckning har skickats till Lena, för att få OK från markägarna. Malsor hjälper
till med detta.
Vi siktar på att det är färdigställt den 30 juni och invigning på Barnarpsdagen.
Busslinje 24
Magnus trycker på mot regionen. Andreas begär statistik över inställda turer. Reidar
informerar om länstrafikens resegaranti på facebook.
Mataffär
Magnus försöker få tag på personen, som visat intresse för att driva en mataffär i Barnarp.
Han kontrollerar även med näringslivskontoret. Problemet är att ingen lämplig lokal finns.
Nät vid pulkabacke
Lena påminner Tekniska kontoret om vårt önskemål om nät vid Gullringen samt
Björkvägen.

P-rutor vid Vita villan
Tekniska kontoret ska måla när snön har försvunnitInfoblad till Barnarpsbor
Ett förslag presenterades och vissa justeringar ska göras. Reidar pratar med Lars-Åke
Andersson om han kan ta några foton till infobladet. Kommunen hjälper till med tryckning.
BMX-bana, Barnarps IP
Lena jobbar vidare tillsammans med BIF angående avtal om grusplanen. Det bör vara klart
juridiskt till nästa möte. Vi siktar på invigning i samband med Barnarpsdagen.

2. Övriga frågor
Barnarpasjön runt, plan för rundslinga och brygga
Lena presenterade en nedskriven plan med åtgärdslista.
Bland annat ska
- den gamla bryggan tas bort
- ny brygga ska anläggas när avtal mellan kommunen och markägarna är klart
- markarbeten och dränering göras vid södra ändan
Hanna och lena jobbar vidare med projektet.
Ny detaljplan i Moliden
Ett nytt industriområde ska anläggas i Moliden och i samband med det ska även en ny väg
anläggas. Magnus lyfter frågor kring detta i kommundelsrådet.
Integrationsarbete
Hembygdsföreningen anser sig inte ha något att bidra med i välkomnandet av nya
Barnarpsbor.
En arbetsgrupp bestående av representanter från föreningar, kyrkor och kommunen har
planerat ett möte för nysvenskarna. Gruppen saknade dock någon från BIF och vädjar till
dem att delta. Idrott förenar ju folk – jmfr med olympiaden.
Hindret på bussgatan vid Torsvik
Gamla Torsviksvägen används fortfarande som genomfart trots farthindret.Parkering
förekommer även på gc-vägen.
Lena och Tor tar frågan vidare med Trafikavdelningen för eventuell åtgärd.
Dålig respekt för 40 km-sträckorna
Malsor meddelar polisen.
Anläggande av promenadväg bakom församlingsgården
Förfrågan från Barnarps församling om ekonomiskt stöd till iordningställande av
mötesplats på för alla på kullen bakom församlingsgården. Det är ett trevligt initiativ. Det
man framförallt vill ha stöd med är anläggande av promenadväg fram till platsen. Årets
budget är öronmärkt till sista kronan så tyvärr kan vi inte stötta detta projekt i år.
Öppet möte tillsammans med kommundelsrådet
Mötet är planerat till 25 april kl 1830 i Församlingsgården.
Det kommer att vara som ett torg med informationsbord. Planering fortsätter.
Ansvarsområden delades ut.

Nästa möte
Onsdag 2 maj kl 1800.
Andreas kollar lokal

Viktigt att följande frågor förbereds:
- Björn och Ulf presenterar plan för stigen vid Bäckvägen
- Tillgängligheten till trimmern, Magnus och Björn
- Aina tar med justerat (ev färdigt) infobladet

Antecknare:
Aina Willyson

