Anteckningar från Lokala utvecklingsgruppens möte 2013-05-07

El-ljusspår: Magnus har tillsammans med Leif Asplund undersökt terrängen norr och
väster om idrottsplatsen och konstaterat att där finns det utrymme för el-ljusspår med
en längd av c:a 2 km. Magnus kommer nu att kontakta kommunen för att få besked
om det är ok att anlägga ett el-ljusspår där. Christer får i uppdrag att följa upp hur vi
går vidare med bidragsansökan genom Leader.
Parkbänkar: Lena och Björn skall träffas den 14 maj och titta på platserna där
bänkarna skall placeras.
Hastighetsöversynen mm: Inga besked ännu. Hastighetsgränserna i Odensjö
kommer troligen att bli högre än idag. På Lovsjövägen förbi bostadsområdet är
förslaget att 60 km/tim blir högsta gräns mot 50 km/tim idag. Inom området råder idag
30 och det kan komma att höjas till 40.
Föräldrar har framfört önskemål om att parkeringsfickan på Lovsjövägen utanför
skolan skall få vara kvar eftersom den behövs vid avlämning och hämtning av
barnen. Kommunen har lovat att lösa detta på något sätt även om den befintliga
parkeringsfickan tas bort enligt Eyvind Sahlberg.
Enligt boende på Borgenvägen skall de i samband med att de köpte sina hus ha fått
besked från kommunen att bilhindret på Konstapelgatan inte skulle tas bort?!
Fixargrupp: Till mötet den 29 april kom ingen mer än Magnus och Björn. Nytt försök
att få igång en fixargrupp skall göras. Detta genom att konkretisera vad som behöver
åtgärdas och sedan försöka få intresserade i det aktuella närområdet att engagera
sig. Lämpligt första objekt kan Missionskullen bli. Här räknar vi med att några från
Furubackskyrkan kan vara intresserade att göra en insats. Björn kontaktar Christer
för att hitta en dag som passar Furubackskyrkan.
”Kommunhuset”: En del av huset kommer troligen att göras i ordning för
lägenheter. Tillbyggnaden skall rivas sägs det också. Frågan är vad som avses med
tillbyggnaden, det finns flera sådana på huset. Utvecklingsgruppen stödjer idén om
catering-kaféverksamhet m.m. som två barnarpsbor vill starta i en del av fastigheten.
En sådan verksamhet skulle vara positivt för området.
Barnarpasjön: En helt ny metod för att förbättra sjöar skall testas och Barnarpasjön
är en av sjöarna som skall ingå i testet. Under försommaren kommer man att göra en
provmuddring och någon gång i augusti-september skall den första riktiga
slamsugningen av sjön att göras. Sedan är det tänkt att sjön skall slamsugas en
gång om året de närmaste åren. En allmän information kommer att lämnas av
kommunen och länsstyrelsen i höst enligt Marie Andersson på miljökontoret.
Barnarpsdagen: Ett första möte om årets Barnarpsdag hölls den 5 maj. Beslutades
att formatet blir ungefär som förra året, dvs. aktiviteter mellan 10.00–16.00. Vi räknar
med att alla föreningar/samfund deltar som vanligt. Frågor, förslag och nya idéer kan
lämnas till Joakim Brobäck tfn 367535 eller 070 5906035.

Utegymmet på idrottsplatsen är nu uppsatt och klart att använda. Gymmet är till för
alla!
Belysning av kyrkan: Strålkastarbelysning skall installeras för att lysa upp kyrkan i
mörkret. I går kväll visades hur det kommer att se ut när belysningen är på plats. Fint
tyckte de som var där.
Nya förslag:
1. Cykelbanan från bostadsområdet Oden mynnar rakt ut på Konstapelgatan. Ett
förslag har inkommit om att cykelbanan ändras så att utfarten i stället ansluter till den
närbelägna gångpassagen. Magnus kontaktar Thomas Sandahl om detta.
2. Ta bort sly väster om utfarten från Valhall/Idrottsplatsen
3. Anläggning av en bana för frisbee-golf.
Nästa möte: Måndagen den 10 juni kl. 18.00 i Scoutstugan.

