
  

Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 090526 

1) Lovsjövägen 
Slutbesiktning är gjord av arbetena på och vid Lovsjövägen längs med församlingshemmet och 
kyrkan. Peab har utfört arbetena och de flesta är mycket nöjda med resultatet. 
Asfaltering av Lovsjövägen samt gång- och cykelbanorna kommer att påbörjas så snart 
anläggningsarbetena är klara, vilket beräknas vara vecka 22.  

2) Lunden 
Staket, träd och växter mot vägen är klart. Rinken samt stängsel mot vägen är uppbyggd, pergolan på 
plats och boulebanan har justerats och fått rätt mått. Markarbetena är klara. Nät till målet saknas. Ett 
litet lekhus med rutschkana till de mindre barnen är beställd. Utbyggnad av staket med grind kommer 
vid öppningen mot Lundenvägen längst öster ut. Lundenvägen kommer att ”lagas” med asfalt 
samtidigt som Lovsjövägen. 

3) Idrottsplatsen 
Bygghandlingarna är klara och Produktion på Tekniska kontoret kommer att utföra arbetet. Start 15 
juni och klart 14 augusti. Lite förslag på ändrad placering av belysning diskuterades. Grillrotunda 
byggs, önskemål om ett extra elskåp finns. 

4) Runt sjön 
Arbetsgruppen med flera genomförde en exkursion runt sjön 28/4 under ledning av Dag Fredriksson, 
ekolog på stadsbyggnad. Sammanfattningsvis så tyckte man att förutsättningarna för 
promenadslingan var bättre än förväntat. 

Övrigt 

Genomfart Mobrovägen – Konstapelgatan 
Många protester kom över förslaget att öppna upp för genomfartstrafik på Mobrovägen. I dagsläget 
görs ingenting (se tidigare information). Trafiksituationen är dock inte tillfredställande.  

Skolgårdsprojekt 
Möte har ägt rum mellan representanter från tekniska, skolan och utvecklingsgruppen. Mycket av 
skolans önskemål är rent underhåll och lite nytt kommer det att bli på lekytan intill Lovsjövägen. 

Samåkarparkering m.m. södra Barnarp 
FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, har gjort sin skiss över den del av området som de ska 
disponera. Resten har ritats upp i samarbete med BGK och ska inrymma cykelparkering, bilparkering, 
vändplats för buss samt dikning mot bollplanen. 

Ica-fastigheten 
Fastigheten renoveras för att kunna hyras ut som festlokal. Bygglov har beviljats av 
stadsbyggnadsnämnden. Viss oro bland närboende finns. Vi hoppas att verksamheten kommer att 
upplevas som positiv. 

Barnarpsdagen 
Lördagen den 22 augusti kl 10-22 på Barnarps IP. Arbetsgruppen jobbar på som planerat samt att det 
även kommer att sammanställas informationsmaterial över vad projektet med lokal utveckling har 
åstadkommit och att åtgärderna invigs. (Kommunledningen, Kontaktcentret och Jönköpings energi 
med flera har informerats om möjligheten att besöka och delta). 

Flytta brevlådan från macken. 
Långtradarsläp står vid gamla fotbollsplanen, har varit där sen nyår. TK är informerade. 
Länstrafikens indelning med 2 zoner måste ifrågasättas. 
Fiskerätt, motorbåtstrafik och underhåll av brygga i Barnarpasjön kollas upp. 
Träd hänger ner på trottoaren vid Antikaffären och skolan. 
Asfalteringen ej klar vid infart på Tenhultsvägen, GC Åkerbyvägen och utanför några fastigheter 
kommer att göras när övrig asfaltering sker. 
Stålbågarna på Kronhedsvägen skulle kunna ersättas med Barnarpsstaket. 
 


