Minnesanteckningar från möte med Lokala Utvecklingsgruppen i
Barnarp 2017-03-15 kl 18-20.30 på Skafferiet.
Närvarande: Andreas Krondahl, Bo Ljungdahl, Lena Claesson, Aina Willysson, Tor Olsson,
Reidar Danielsson, Christer Landén, Eyvind Sahlberg, Ulf Lindholm, Jan Svensson.
1. Valborgsmässoafton: Scouterna anordnar brasa på sedvanlig plats. Det blir bl a diktläsning
i st f en talare.
2. Barnarpsdagen blir den 26 aug. Flera förslag diskuterades. En arbetsgrupp har bildats.
Möjligheterna till ett samarrangemang med Bilda undersöks. Utvecklingsgruppen ställer sig
positiva och arbetsgruppen arbetar vidare med frågan.
3. Julmarknad. Fler föreningar får gärna vara med, anmälan till Aina.
4. Christer håller i arbetet kring Missionskullen.
5. Nytt motionsspår. Kontakt varit med Benny på Ballast. Bosse arbetar vidare med ytterligare
två intressanta anbudsgivare.
6. Träff med Linus Holm för att prata vidare om ett längre motionsspår på ca 10 km. Magnus
ansvarar.
7. För allmän upplysning: De nya lägenheterna som byggs norr om gamla ICA-affären är inte
något asylboende, utan lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd.
8, Gångvägen bakom Vita Villans förskola har dålig belysning. Tas upp på nästa möte.
9. Affär i Barnarp. Jämförelse med Hovslätt med tvåaffärer. Barnarp har egentligen bättre
befolkningsunderlag, men ingen affär. Flera olika kontakter har tagits och olika vägar framåt
undersöks? En särskild arbetsgrupp arbetar med frågan
10. BMX-bana. Boka tid med Anders Strand för att få förslag.
11. Lökplantering till hösten.
12. Promenadslinga runt sjön. Arbetet har dessvärre stannat upp.
13. Bättre brygga? Ärendet långt nere i kön hos kommunen.
14. Ubbes hage. Området eftersätts med underhållet Eyvind och Ulf tar frågan vidare.
15. Parlamentariska kommittén ville ha reda på hur medborgardialogen fungerar. Vi
diskuterade hur kommundelsråden fungerar i allmänhet och enades om att detta sätt att dela ut
en summa pengar och sedan låta de olika kommundelarna själva prioritera vad pengarna
används till fungerar mycket bra för vår del. Andreas skriver ett remissyttrande.
16. Nästa träff på Skafferiet onsdag 3 maj kl 18.00.

Vid pennan

Jan Svensson
Justerat av Andreas Krondahl

