Anteckningar Lokala utvecklingsgruppens möte 2012-11-14
Mobrovägen
GC byggd vid skolan

Busstrafiken
Zonindelningen ett bekymmer för flera områden. Gruppen i Norrahammar kommer att ta kontakt för
gemensamt agerande.

Allé vid IP
Allén är röjd. Trädplantering nästa år.

Utegym vid IP
Klubben har sökt ekonomiskt stöd från flera håll. Måste ha längre kontrakt med kommunen (Tekniska
kontoret) om marken. Några moduler köps in med pengarna som är avsatta för
Kommundelsutveckling före jul.

Förbifarten
Ersättningsväg söder om samhället istället för Thorsviksvägen är på gång. Markprover har tagits i den
korridor som man föreslagit vara möjlig att dra vägen.

Återvinningsstationen
Har försetts med belysning och anslagstavla kommer senast vecka 47, i år…

Hastighetsöversyn
Thomas Sandahl var med på förra mötet och berättade om att det är på gång att genomföras ändring
från 50 och 70 till 40 och 60

Belysning Solringen
Belysningen på lekplatsen har fått nya armatur och kompletterats med en helt ny stolpe.

Ubbes hage
Staket lagat och växter planterade i hästarnas krubba

Allén vid Lovsjövägen
Äntligen har oxlar från västra delen av Munksjön kommit på plats i Barnarp.

Busshållplatsen vid Barnarp Södergård
Belysning till busskuren och utbyggnad av belysning vid GC. Inte klart ännu.

Gräsyta – inte parkeringsplats
Gräsytan söder om Barnarps IP används fortfarande som parkering. Parkeringsböter har delats ut
men problemet kvarstår.

GC-skyltar
GC-skyltar saknas längs med GC:n från tunneln under Kronhedsvägen, genom grönområdet och bort
till Konstapelgatan. Även vid GC längs med konstapelgatan vid IP.

Lekplatsen Sörgårdsvägen
Brädor i staketet trasiga vid lekplatsen.

Mataffär
Det vore bra med en matbutik i området. Är detta möjligt?

Husbygge
Odensjö Park har fått ungefär 8 hus på plats. HP boendeutveckling och Pålssons bygg arbetar med
att få till fler bostäder vid Kronhedens nya område.

Grönyteskötsel
De avtal som finns följs inte alltid. Bäckvägen kommer snart att röjas och för nya området Kronheden
finns ingen plan ännu. Det är exploateringskontorets ansvar tills det är färdigbyggt.

Arbetsgrupp
Idén om att starta upp ett fixargäng som ordnar med planteringar i Ubbes Hage, lökplantering,
utfodring av fåglar, laga staket och ha en social samvaro fortgår. Initieras till våren och får en egen
budget 2013. Verksamhet för daglediga. Missionskullen är i behov av röjning bland annat.

Öppet möte
Genomför vi i mars 2013. Syftet är att visa allmänheten att det finns möjlighet att påverka den fysiska
närmiljön och att vara delaktig i den.

Motionsspår
Det finns inget motionsspår i Barnarp, än mindre elljusspår. Detta vill man arbeta vidare med. Christer
kollar om man möjligen kan få ekonomiskt stöd via Leader.

Belysa kyrkan
Magnus kolla med Kyrkorådet hur man ställer sig till detta önskemål.

Barnarpsdagen -2013
Kommer att genomföras vid IP som vanligt.

Nya skollokaler
Söder om Barnarpsskolan ska det byggas nya hus för förskola och / eller skola.

GC Barnarp - Råslätt
Ingen omöjlighet att dra en GC i skogen väster om Odensö Lie. Ryktet säger att vägen måste dras
om.

Hemsidan
Lever vidare med många besökare men tyvärr få som skriver i forumet sedan man blev tvungen att
registrera sig som medlem.

Julmarknad
Traditionsenlig julmarknad genomförs vid scoutstugan 1/12.

Vägskyltar
Lista över trafikskyltar som behövde justeras lämnades till tekniska i våras. Hur det jobbet gick
behöver kollas upp.

Ny anläggning på Torsvik
Info via mail har skickats till gruppen från Jönköpings energi angående utbyggnad vid
Fjärrvärmeanläggningen.

Nästa möte
Onsdag 23 januari -13 kl 18.00 på Idrottsplatsen

Var med och påverka!
Använd länken ”Förslagslåda” för att skicka in era förslag till Utvecklingsgruppen.

