
Minnesanteckningar från Barnarps utvecklingsgrupps möte 2016-11-16. 

 

Närvarande: Lena Claesson, Aina Willysson, Andreas Krondahl, Per Green, Bo Ljungdahl, Jan 

Svensson, Tor Olsson, Reidar Danielsson, Christer Landén, Björn Bybro. 

Andreas hälsade alla välkomna, särskilt Tor Olsson som ny medlem i gruppen och Bo 

Ljungdahl som inbjudits för att delge sina tankar om hyresrätter och bostadsbyggande i 

Barnarp. 

Förslag och synpunkter som kommit in via facebook: Cykelvägar, matbutik, BMX-bana, 

ungdomsgård, grillplats vid sjön, förbättrad gatubelysning, äldreboende. Flera av förslagen är 

redan med på agendan och återfinns i nedanstående anteckningar. 

Ny brygga i Barnarpasjön: Ärendet ligger nu hos Exploateringskontoret eftersom kommunen 

avser att köpa in marken där bryggan ligger och en bit av området däromkring. När det är 

gjort kan projektet med bryggan färdigställas och dessutom kommer det finnas möjlighet att 

skapa en fin gemenskapsyta på Notängen. 

Gångväg runt sjön: Inget nytt att rapportera. Överenskommelse med markägaren behövs 

och är ännu inte träffad. 

Sjön: Muddringen kommer att fortsätta nästa år. Utvecklingsgruppen avser också att jobba 

vidare med förslaget att sätta upp en fontän i sjön, när muddringen är avslutad. 

Skydd vid pulkabacken Björkvägen, Lunden.  Lena kommer att meddela berörd enhet på TK 

att det finns en oro för att barnen kan fara ut på gatan när de får för hög fart i backen. 

Bo Ljungdahl redogjorde för sina tankar kring hyresrätter och boende i Barnarp. I anslutning 

till detta beslöt mötet att bilda en arbetsgrupp som skall titta närmare på boendefrågorna 

(hyresrätter, trygghetsboende och seniorboende). Mataffär och affärslokal skall också ingå i 

gruppens uppgifter. Arbetsgruppens sammansättning: Bo Ljungdahl (sammankallande), 

Andreas Krondahl, Per Green, Jan Svensson. Magnus Pettersson skall också tillfrågas. 

BMX-bana: Svar väntas från TK om det är ok att bygga en BMX-bana på grönområdet vid 

Sörgårdsvägen, Lunden. Blir svaret negativt finns en alternativ yta på Odensjöområdet som i 

så fall kan bli aktuell. 

GC-vägar m.m. Till nästa möte skall vi bjuda in någon ansvarig från kommunen för 

genomgång av förslag och synpunkter avs. gång- och cykelvägar, ytbeläggningar och 

belysning, samt trottoar och gångpassage vid skolan. 

Välkomstskyltar: Skylten som skall finnas vid norra infarten, Odensjö, är klar och vi väntar nu 

på att kommunen skall sätta upp den. Skylten till södra infarten, Lunden, är beställd. 



Förbifart Barnarp: Invigning av förbifarten skall officiellt ske onsdagen den 30 nov. kl. 11:30. 

Barnarpsdagen: Någon har på facebook meddelat att de är några som är intresserade av att 

jobba med Barnarpsdagen. Björn och Reidar kollar upp detta och tar kontakt. 

Scouternas Julmarknad kommer att genomföras enligt tradition. Lördagen den 26 november 

inträffar denna begivenhet. 

Arbetsdagar: Christer ansvarar för Missionskullens iordningsställande till nästa år (också).  

Motionsspåret: Tanken var att komplettera motionsspåret med stenmjöl.  Enligt Bo finns det 

dock risk för att stenmjölet är för fint och att regnet gör att det så småningom sipprar ner 

mellan stenarna i det befintliga underlaget. Det lär finnas ett annat material som kan vara 

mer lämpligt att använda. Bo undersöker detta. 

Till det långa (10 km) motionsspåret avsattes 20.000 kr. i budgeten. 

Staketet vid Ubbes hage är påkört och skadat igen. Lena meddelar berörd enhet hos 

kommunen. 

Per informerade om att man håller på att göra i ordning en meditationsslinga i området vid 

kyrkan och församlingsgården. 

Datum för nästa möte: 25 januari 2017. Plats Skafferiet alt. Barnarps IF. 

 

Minnesantecknare denna gång: 

Björn Bybro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


