Minnesanteckningar förda vid möte med Utvecklingsgruppen och
kommundelsrådet i Barnarp 2015 09 16
Närvarande:
Aina Willyson, Andreas Krondahl, Björn Bybro, Eyvind Sahlberg, Lennart Olofsson, Magnus Pettersson,
Reidar Danielsson, Thomas Eklund, Ulf Lindholm, Åsa Hjelmrin, Lena Claesson, Martin Hytting…
Vi får hjälpas åt att komplettera närvarolistan vid nästa möte…

Syfte med mötet
Önskemål hade kommit upp om att utvecklingsgruppen och kommundelsrådet skulle ha ett
gemensamt möte för att spåna om framtiden för samhället och diskutera vem som driver vilken
fråga. Utvecklingsgruppen har genom Kommundelsutveckling möjlighet att göra fysiska
investeringar till sådant som gynnar den fysiska närmiljön i samhället på ett ganska snabbt och
enkelt sätt. Kommundelsrådets roll är mer att vara remissinstans till kommunfullmäktige och
arbeta för större infrastrukturfrågor.
Fakta om Barnarp
Befolkning
Tätort
Landsbygd

2 566
720 = 3 286 (132 140 invånare totalt i kommunen 2014-12-31)

49 % är kvinnor
0-5 år
27%
19-64 år
59%
65 14%
Flest personer i åldern 40-64 år
•

1 197 bostäder

•

1 592 personbilar i trafik

•

Ca 85 % (1 700 personer) i åldern 20-64 år förvärvsarbetar (kommunen 79,3%)

•

175 av de bosatta arbetar i området

•

3 932 arbetstillfällen, mest inom handel och transport

Vad har hänt inom ramen för Kommundelsutveckling?
Handlingsplanen för Kommundelsutveckling har haft fokus på fyra större projekt och ett antal
mindre åtgärder. Parallellt har kommunen bedrivit ett omfattande projekt när det gäller åtgärder
i trafiken. Gång- och cykelbanan längs med Lovsjövägen färdigställdes, gångpassager byggdes
och busshållplatserna fick ett rejält ansiktislyft. Nära 7 miljoner kronor har Barnarp rustats för
från 2008 och en bit in på 2010.




















De fyra större projekten inom kommundelsutvecklingen har varit åtgärder vid och på
Barnarps Idrottsplats, aktivitetsyta i Lunden för alla åldrar, avsmalning av Lovsjövägen
förbi kyrkan och promenadslinga runt sjön
Övriga åtgärder som gjorts i samverkan med boende och andra verksamheter inom
kommunen:
Renovering och utbyte av gatunamnsskyltar och trafikmärken
Grillplats har anlagts på missionskullen
Barnarps egen hemsida startades www.barnarp.com
Enhetligt staket har installerats på allmänna platser
Återvinningsstation, samåkarparkering och vändplats för buss
Rivning av brandskadad sommarstuga med uthus
Ökad gemenskap och samförstånd mellan föreningar och organisationer i Barnarp
Fastighetsägare har påverkats att snygga till på sina tomter
Transportföretag har ombetts välja annan väg än Lovsjövägen
Tekniska kontoret har gallrat skog och grönytor
Stadsbyggnadskontoret har byggt gång- och cykelbana
Fler oxlar i allén längs med Lovsjövägen har planterats
Gamla parkbänkar och papperskorgar har tagits bort
Skolgården har fått lite ny lekutrustning
Skolans parkering har återställts efter en tid som bollplan

Och från 2011 och framåt
Utegym har byggts vid IP
Discgolfbana är anlagd vid IP
Motionsspår är anlagt vid IP
Barnarpasjön, vi har följt projektet med att rena botten
Undersökt möjligheten att etablera en BMX-bana
Gräsparkering vid IP har ifrågasatts
Barnarpsdagen genomförs varje år i augusti
Offentliga möten har hällts
Växter har planterats
Fixargrupp har gjorts försök att etablera
Ubbes hage iordningställdes
Infoblad har levererats till hushållen
Marknadsföring på olika sätt
Anslagstavlor finns nu vid Församlingsgården, IP och återvinningsstationen
Skyltningsförslag har lämnats till tekniska
Infart församlingshem
Sitt-bänkar vid vattenstenen
Med mera…

Fortsatt utveckling av Barnarp
Under mötet diskuterades gruppvis om Barnarps möjligheter och behov.
Nedan följer en sammanställning av gruppdiskussioner och ställningstagande till förslag. Det
handlar om att lyfta frågorna och skapa opinion. KDR = Kommundelsrådet, KDU =
Kommundelsutveckling.
Poäng

Förslag

Vem/vilka

17

Driva frågan om bostäder för äldre.

KDR

6

Lägenheter som kan passa både äldre och yngre

15

Gång- och cykelbana mellan Barnarp och Råslätt

6

Gång- och cykelbana mellan Barnarp och Lovsjön

11

Mataffär till Barnarp

Jkpg kommun, KDR &
KDU trycker på

11

Införande av bredband

Jönköpings energi

7

Rena sjön och gör den tillgänglig

Miljökontoret

6

Utveckla Barnarps centrum, en mötesplats för alla

KDU

4

Arbeta med Barnarps image och planer för framtiden

KDU

2

Rykten om förändringar linje 24 busshållplats på Råslätt

Andreas och Martin gör
skrivelse till Jönköpings
länstrafik

1

Skolans utveckling

Utbildningsförvaltningen

1

Ungdomsgård

Kultur- och
Fritidsförvaltningen

1

Gym

Privat intressent?

1

Snabbare åtgärder av kommunen vid fel och brister

Tekniska kontoret

1

Renovera trappa vid Furubackskyrkan

KDU

KDU

Vad händer sen?
Alla tyckte att det vore bra om vi sågs igen. Magnus Pettersson är den sammanhållande länken.

Minnesantecknare
Lena Claésson

