Minnesanteckningar Barnarps Utvecklingsgrupp 150302
Närvarande: Lena Claésson, Stig Andersson, Christer Landén, Åsa Hjelmrin, Ulf Lindholm, Aina Willyson, Björn
Bybro, Lennart Olofsson, Eyvind Sahlberg, Reidar Danielsson, Per Gren, Jenny Linell, Katharina Jahnberg

Barnarpsdagen
Barnarpsdagen blir i år den 29 augusti. Vi har dock ett problem, vi har ingen general som styr upp
arbetet och samordnar. Känner vi någon som vill ha detta ansvar??? Vi kollar upp detta till nästa
möte. Per Green tar på sig rollen som konferencier.
Missionskullen
Missionskullen röjdes under hösten, men det krävs nya insatser till våren. Många stormfällda grenar
att städa undan. Christer Landén tar på sig ansvaret för att detta ska bli av.
Arbetsdagar
5000 kr är budgeterat för de allmänna grönytorna i Barnarp. Kan användas till nya verktyg, bränsle,
släphyra, korv o bröd till arbetarna m.m. m.m. Verktyg och maskiner som köps in ska förvaras i BIF-s
förråd. Björn kollar med föreningen om detta är ok. Listor över vem som lånar vad måste upprättas.
Förbifarten
Arbetet med förbifarten är nu klart att sätta igång. Det som nu kan fördröja arbetet är eventuella
överklaganden mellan entreprenörerna. Arbetet beräknas ta 1,5 år.
Brygga
Scouterna vill inte ha den nya bryggan i direkt anslutning till deras stuga, eftersom de har ansvar för
de barn som är där. Förslag på andra placeringar: missionskullen eller byta ut den gamla bryggan. De
markägare som finns vid gamla bryggan har givit sin tillåtelse till ev. ny brygga. Nedskräpning??? Aina
och Katharina tar på sig ansvaret att kolla upp olika bryggalternativ.
Bollplan vid Gästgivarevägen
Tekniska kontoret tänker inte göra något åt fotbollsplanen vid Gästgivarevägen. Vi får göra det själva.
20000 är budgeterat till iordningställande, men sen får de boende sköta om planen. Åsa och Lena och
någon kunnig på området kommer titta på saken.
Utemöblemang Hembygdsgården
Utemöbler till Hembygdsföreningen. Klämmestorps såg gör möbler åt kommunen. Styrelsen för
Hembygdsföreningen ska kolla upp vad de behöver och sen kontakta Lena.
GC-väg Barnarp - Råslätt
GC-vägen i Odensjölie ligger på is. Vi önskar en mätning av antalet cyklister i backen. Gärna strax före
Vätterrundan. Tanke: Går det göra krönet ovanför backen tryggare? Lena tar med sig frågan.
Motionsspåret
Skyltarna till motionsspåret är klara. Placeringen av dessa bestäms senare. Kartan kommer även
läggas ut på Barnarp.com. Eventuellt grusa den del av spåret som går inne på BIF-s område. Invigning
med tipspromenad och litet lopp på Barnarpsdagen. Även scouterna kommer att nyttja det nya
spåret till sin tipspromenad.

BMX-bana
Lena har varit i kontakt med skolans elevråd och de ställer sig positiva till en BMX-bana. Personalen
på Valhalls förskola är lite bekymrade över banans placering. Lena tar kontakt med den person som
var med och arbetade med Grännas BMX-bana för hjälp med vårt arbete.

Hundrastgård
Det finns många hundlatriner i Barnarp och de sköts väl. Eventuellt behövs en extra vid vattenstenen,
eller en vanlig papperskorg. Problemet är de hundägare som ALDRIG plockar upp efter sin hund, inte
antalet hundlatriner eller bristen på hundrastplats. Vi i utvecklingsgruppen anser att det finns stora
möjligheter för hundarna att springa i de närliggande skogarna, därför röstar vi ner förslaget om
hundrastgård. En annan anledning till nedröstningen är att den måste skötas om, vem gör det?
Välkomstskyltar
Någon som kan designa en? Tallen som står på kullen utmed Lovsjövägen skulle kunna användas som
motiv. Reidar ska fundera lite på detta. Ev utlysa en tävling på hemsidan och på facebook. Skyltarna
ska vara underhållsfria, klotterskyddade och gärna med belysning.
Frisbeegolfbanan
Lena kollar upp var det går att sätta ner korgarna.
Sammankallande i gruppen
Vi behöver en ny sammankallande till vår Utvecklingsgrupp, då Magnus avgår från denna post. Åsa
Hjelmrin tar på sig denna uppgift.
Barnarps hemsida
Kalendern kan uppdateras av alla. Reidar uppmuntrar alla att lägga in föreningsevenemang.
Promenadslinga
En promenadstig förbi gamla vattentornet läggs till önskelistan för 2016.
Evenemangstält
Ett gemensamt tält till föreningarna att ha vid olika evenemang önskas. Blir det pengar över i år så
kan vi ta det då annars får det vara med på planen för 2016.
Trafikskyltning
Eyvind påminde om den inventering som gjorts på åtgärder av skyltar. TK har fått den men inte gjort
något. Lena lovar att kolla vad som är på G.
Vit skylt
Bör sättas upp en vit skylt som visar in till idrottsplatsen från Lovsjövägen vid Barnarpskolan.
Infotavla
Dags att uppdatera infotavlan vid kyrkans parkering. Det gör vi nästa möte.
Nästa möte
Datum för nästa möte: 30 mars i församlingsgården.

