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Barnarp växer så det knakar
Byggnationen på Barnarp 3:1 (Nya Kronheden) är inne i
slutfasen och samtliga tomter är sålda.
Utvecklingen på Odensjö Park går framåt med stormsteg,
många tomter är redan sålda och det första huset restes och
var inflyttningsklart i slutet på 2011.

Vi påverkar
Sedan hösten 2007 finns Barnarps lokala utvecklingsgrupp
som aktivt arbetar för att få ett trevligt och levande samhälle.
En stor del av den utveckling och förändring som skedde
2008—2010 har lokala utvecklingsgruppen medverkat till.
Gruppen består av representanter från olika föreningar och
företag samt boende i Barnarp. Arbetet i gruppen bedrivs helt
ideellt och gruppen samman‐träder ca 4 gånger/år.
Namn och information om deltagare i Utvecklingsgruppen
finns på baksidan av detta blad och på våran lokala hemsida
www.barnarp.com.

Var med och påverka
Vi vill att Du som boende i Barnarp skall vara med och påverka
Barnarps utveckling.
På hemsidan www.barnarp.com finns det under rubriken del‐
aktighet en förslagslåda där du har möjlighet att skicka in just
dina förslag, tankar och synpunkter.
Förslag inkomna där kommer både Utvecklingsgruppen och
Kommundelsrådet tillhanda för vidare behandling.
På hemsidan kan du utöver förslagslådan hitta bl.a.
•

Annonsörer/samarbetspartners – lokala företag som kan
hjälpa till med allt du kan tänkas behöva när det gäller
service och tjänster m.m.

•

Forum – ett diskussionsforum där man kan diskutera allt
som rör Barnarp. I forumet finns det också finns utlagt en
hel del information om bl.a. service, adresser, öppettider
m.m.

•

Kalender – vad som är på gång i vår bygd

•

Fotoalbum – bilder från förr och nu

•

Historia – berättelser om vad som hänt i Barnarp

•

Väderprognos – lokal prognos för Barnarp
m.m.

Lokala utvecklingsgruppen 2012
Barnarps IF
Björn Bybro

036—663 10

Kommundelsrådet
Magnus Pettersson

036—36 74 58

Pär Nylander

036—668 80

Barnarps Scoutkår
Aina Willysson

036—664 87

Vägföreningen
Eyvind Sahlberg

036—662 60

Svenska Kyrkan
Per Green

036—36 78 32

Barnarpsbor
Stig Andersson

036—663 51

Reidar Danielsson

070—563 07 99

Göran Elm

070—849 99 39

Linda Kastanius Jarenmark

0730—32 15 48

Lokala Styrelsen Barnarpsskolan
Andreas Käll

036—17 63 86

Företagare
Kurt Grennborg

036—670 25

Hembygdsföreningen
Lennart Olofsson

036—662 96

PRO
Irene Ring

036—664 61

Furubackskyrkan
Christer Landén

036—663 19

Kommunens Representant
Lena Claesson

036—10 57 08

Lokala utvecklingsgruppen
och

