
Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 110216  
 
 
Kontaktperson i gruppen 
Magnus åtog sig att vara kontaktperson/sammankallande för gruppen.  
 
Kollektivtrafikutredningen 
Utredningen är klar och har utmynnat i ett handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings 
kommun. Inom en femårsperiod ska bussarna gå tätare. Fortfarande byten vid Råslätt och 
zonindelningen hittades inga kommentarer om. 
 
Hastighetsöversynen 
Fortfarande inte klar. 
 
Störande genomfart i Lunden 
Diskussioner, skrivelser, motioner osv har påverkat. Trafikverket och Kommunen ska under 
året genomföra en studie om hur man skulle kunna dra en väg söder om Barnarp. 
Vi frågar oss hur Tenhultsborna har det med tung trafik. Vill man se hur nya vägen ska dras 
så kan man gå in på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/Vag-31-forbi-
Tenhult  
 
Infomöte kraftvärmeverket 9/3 
Jönköpings energi vill bygga ut och bjuder in till information och diskussion på 
kraftvärmeverket onsdag 9 mars kl 18.00.  
 
Skateytan vid IP 
Barnarps IF kontaktar fritid Jönköping och diskuterar hur man kan engagera 
skateintresserade att ta tag i bygge av hinder. 
 
Grusplan vid IP 
Barnarps IF kontaktar fritid Jönköping. 
 
Ubbes hage 
På Ubbarpsvägen startade arbetet med att ta bort ”rosariet” i höstas. I vår fortsätter vi med 
staket, bänkar och djur. 
 
Bäckvägen, slänt 
Slänten från Bäckvägen ner till grönområdet ska fyllas upp och bli gångbart.  
 
Belysning och anslagstavla vid återvinningsstationen 
Tas tag i efter ”islossningen” kommit igång. Det trasiga cykelstället bör tas bort. 
 
Blomlökar Kronheden 
Kommer att planteras i höst av gruppen 
 
Grus vid skyltarna runt sjön 
Stigen vid södra delen av sjön behöver struktureras. Samarbete med Odensjö gård. Grus vid 
några till av skyltarna.  
 
Öppna upp Mobrovägen 
Gruppen tycker att vi ska arbeta vidare med denna fråga.  
Det är en säkerhetsrisk att inte ha fler in- och utfarter till området.  
 
Uppvakta Arla och Posten ang genomfartstrafiken 
Det fungerar ganska bra nu. Lena skickar ett brev och tackar för deras hänsynstagande. 
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Hemsidan 
Barnarp.com är uppdaterad med nya historiska inslag. 
 
Parkeringen vid församlingshemmet 
Skötselavtal saknas för parkeringsytan. Marken ägs av kyrkan och används av alla.  
 
Anslagstavlan vid parkeringen vid församlingshemmet 
Den av kommunen uppsatta tavlan kommer att skötas av Sv kyrkan.  
 
Bergtäkten 
NCC har ansökt om att få utveckla sin verksamhet vid bergtäkten. Kommundelsrådet har fått 
ansökan på remiss. 
 
GC mellan Barnarp och Tenhult 
…är det planerat? (Finns ej med som objekt i kommunens cykelplan) Vill man driva på så är 
det lämpligt att Kommundelsrådet gör en skrivelse. 
 
GC Kronheden – Lunden 
Trots påtryckningar på tk och jkpg energi så är GC:n inte iordning.  
 
GC:n längs med kyrkogården 
I upprättad asfaltsplan finns objektet med för omasfaltering. 
 
 


