Barnarps utvecklingsgrupp
Minnesanteckningar från möte 2017-01-25

Närvarande: Lena Claesson, Andreas Krondahl, Per Green, Jan Svensson, Tor Olsson, Reidar
Danielsson, Christer Landén, Björn Bybro, Eyvind Sahlberg, Magnus Pettersson, Ulf Lindholm.
Inbjuden jäst Lotta Olsson.
Andreas hälsade välkommen. Särskilt välkommen till Lotta Olsson.
Cykel och gångvägar.
Lotta Olsson, trafikplanerare främst för cykel och gångvägar i kommunen konstaterade
inledningsvis att Barnarp är väl försedd med cykel och gångvägar i området. Det är sämre
beställt med sådana vägar till och från området. Ny väg till Torsvik är nu klar. Där påpekades
dock att snöröjning inte görs. Vad gäller cykel och gångväg till Råslätt så är det nu ett
prioriterat ärende och här ska man börja med en förstudie, oklart när. Det finns en hel del
problem som kommer att fördyra och fördröja ett bygge såsom markförhållanden och ev.
markinlösen. Ju mer vi ligger på om detta, ju snabbare kan det förhoppningsvis komma
igång. Sträckan Barnarp – Tenhult diskuterades men där äger trafikverket frågan, ingen
kommunal väg. Barnarp – Hyltena är en kommunal väg men där finns i dagsläget ingen plan
på byggnation. Gruppen enades om att den klart viktigaste sträckan är mot Råslätt.
Belysning
Gång och cykelvägen från det nya dagiset bakom vita villan mot sydväst saknar fortfarande
belysning och är dessutom i dåligt skick. Lena och Tor tar upp detta med Thomas Sandahl
som vi tidigare påtalat detta för. Några boende på Odensjö Park önskar en bättre belysning.
Tor kollar om kommunen ansvarar för belysningen där.
Information från gruppen ”Hyresrätter och boende”
På föregående möte valdes några för att jobba med ovanstående frågor. De har haft möte
med Anders Samuelsson och Gunnel Holmberg från kommunen nu i januari och har fått en
bra information. Barnarp finns som ett strategiskt område för Jönköping och en
översiktsplan finns upprättad. (finns på Jkpg:s kommun). På kort sikt planeras 20 lägenheter
för personer/familjer som fått uppehållstillstånd. Dessa byggs norr om Kronhedsvägen vid
Ladugården. Byggstart planeras under 2017. Framför skolan ”brända tomten” planeras
boende och även vid gamla motellet i lunden. Gruppen har även framfört önskemål om butik
och beskedet är att om det finns intressenter som vill bygga och driva affär så ska
kommunen hjälpa till med markanvisning.

Kostnader 2016
Lena meddelade att vi använt c:a 160.000 i projekt under 2016. De största kostnaderna var
70.000 för trappa norr om Furbackskyrkan och 70 000 för förbättringar av löpspåret.
Specialprojekt var Välkomstskyltar c:a 200 000. Den norra är uppsatt och den södra är på
gång.
Arbets- och Budgetplan för 2017
Planen diskuterades och fastställdes. Budgeten uppgår till 280 000. De största posterna är:
Åtgärder på motionsspåret, beläggning med finare grus, 150 000. Diskuterades om vi kan få
ex.vis en grusleverantör att vara med och sponsra. Jan kollar vidare. Promenadslinga runt
sjön 80 000. 10 km. motionsspår, stolpar och markeringar 20 000. Magnus har kontakter
med Linus Holm ang. detta.
Barnarpsdagen. Björn meddelade att han försökt få med några i en arbetsgrupp för
barnarpsdagen. Han jobbar vidare med detta. Vore bra om vi kunde få med några från de
olika föreningarna i Barnarp. Förslag till tidpunkt för dagen sattes till sista helgen i augusti.
Förslag om att efterfråga idéer och synpunkter på program via facebook. Kanske att det även
finns personer som vill vara med i arbetsgruppen? Andreas lägger ut på facebook.
Vi har även några investeringsobjekt som vi jobbar med. Välkomstskyltarna i Barnarp där den
vid den norra infarten är uppsatt och det ska även sättas upp en likadan vid den nya södra
infarten. Ytterligare kostnad c:a 50 000. Vi jobbar vidare med bryggprojektet. Kommunen
ska först köpa in marken vid notängen innan bryggan kan anläggas. Beräknad totalkostnad
för bryggan 300 000.
Magnus meddelade att även kommundelsrådet jobbar vidare med byggplaner i Barnarp och
har kontakt med olika byggherrar.

Datum för nästa möte: 15 mars kl. 18.00. förslag på plats, Skafferiet.

Christer Landén

