Minnesanteckningar från Barnarps Utvecklingsgrupps möte 2018-08-14
Närvarande: Andreas Jarenmark-Krondahl, Annika Berg, Aina Willyson, Ulf Lindholm, Christer
Landen, Reidar Danielsson, Malsor Limani, Björn Bybro.
Julmarknaden känns kanske lite avlägsen i dagsläget men det är i alla fall fastställt att den
kommer att gå av stapeln den 1 dec. Aina bjuder in alla föreningar att deltaga.
Hembygdsföreningens sommarfest blev lyckad. Emmy Stahl gjorde en föreställning där hon
gestaltade Emma Lilja, kvinnan som senast bodde i huset som numera är
Hembygdsföreningens. Dessutom underhållning i form av sång och musik.
Tunnbrödsbakning, servering och hantverksutställare i vanlig ordning.
Grönområdena. Christer håller ställningarna på Missionskullen. Ett problem där är avfallet
som är svårt att hantera. Har Lena något förslag till lösning? Området vid vattenstenen är
klippt ett par gånger under sommaren. Skall klippas igen inom de närmaste dagarna. Ulf och
Björn har röjt och klippt längs naturstigen vid bäcken i Lunden. De har också byggt en trappa
där det är som brantast vid stigens början närmast Bäckvägen. Virket till trappan har skänkts
av Bröderna Svensson.
Motionsspåret. Ingen information i dagsläget. Hur långt har man kommit med kartan?
Magnus får informera vid nästa möte.
Busslinje 24 fungerar bättre nu. Andreas har lämnat in förslag om ny sträckning där bussarna
tar vägen förbi Hyltena och Lovsjö. Inget gehör hittills. Utvecklingsgruppen ser dock på sikt
möjligheter att med hjälp av företagen på det växande industriområdet kunna få busslinjen
att utökas söderut.
Mataffär. Inget nytt att rapportera. Lokalfrågan är svår att lösa. Vi bevakar utvecklingen och
försöker påverka så fort tillfälle ges.
Parkeringsrutorna vid Vita villan är målade till allmän belåtenhet.
Infobladen är utdelade. Finns ett antal kvar som kan delas ut på Barnarpsdagen.
Bryggan: Marken vid bryggan har kommunen köpt in till ett belopp av 5.000 kr. Området
behöver snyggas upp. Kan Tekniska kontoret ordna detta? Malsor fick i uppdrag ta upp
frågan med Lena.
BMX-banan: Lena har lämnat ett förslag till Barnarps IF avseende upplåtelse av markytan
och tillsyn av banan. Föreningen har styrelsemöte på torsdag och då kommer förslaget att
behandlas.
Festlokalen: Synpunkter har framförts avseende såväl den fysiska miljön som på
kvällsaktiviteter med hög musik. Gruppen beslutade att bjuda in Festlokalens ägare till nästa
möte.

Barnarpasjön: Muddring har genomförts under sommaren.
Gamla motellet: Malsor fick i uppdrag att undersöka om rivningstillståndet är klart.
Förslag att sätta upp en grind e.dyl på vägen som går mellan Lovsjövägen och Sörgårdsvägen
(Lunden).
Hembygdsföreningen föreslår att området mellan Lovsjövägen och gc-vägen norr om
infarten till Kronhedsvägen görs i ordning och att soffa sätts upp.
Bilhindret på Torsviksvägen: Hindret fyller inte sin funktion. Bilar kan passera det utan
problem. Detta har påtalats tidigare men inget har hänt. Reidar kontaktar kommunens
trafikchef Henrik Zetterholm för besked.
Post och pakethantering saknas i Barnarp. Björn skall fråga Barnarps Pizzeria de har intresse
av att ta hand om posthanteringen.
Barnarpsdagen: Det kommer att bli en traditionsenlig Barnarpsdag på idrottsplatsen den 25
augusti. Sedvanliga aktiviteter med hunduppvisning som en extra attraktion. Det blir också
ett kvällsprogram. Utvecklingsgruppen kommer att ha sitt tält på plats och informera om vad
som är på gång i samhället. Vi kommer också att efterfråga idéer och förslag till nya
förbättringar. Andreas ordnar anslagstavla för postit-lappar. Utvecklingsgruppen kommer
också att hålla i föreningskampen. Malsor ordnar tävlingskuponger och Björn skaffar priser.
Nästa möte: Torsdagen den 4 oktober kl. 18.00 i Församlingsgården.

Vid pennan
Björn Bybro

