
Kommundelsutveckling i Barnarp 

Minnesanteckningar från möte med lokala utvecklingsgruppen 2017-11-20 

Närvarande: Aina Willysson, Björn Bybro, Christer Landén, Eyvind Sahlberg, Jan Svensson, 

Magnus Pettersson, Reidar Danielsson, Ulf Lindholm, Tor Olsson och Lena Claésson 

Valborgsmässofirandet 

Scouterna ansvariga och de har fått ett bidrag på 3 000 kr. 

 

Barnarpsdagen 

BIF höll i trådarna och har lagt ut för gemensamma kostnader. Skickar faktura så blir på drygt 

10 000 kr snarast så att det kommer på årets budget. 

 

Julmarknad 

Julmarknaden blir lördag 2 december vid scoutstugan som vanligt. Brukar vara välbesökt. 

 

Arbetsdagar 

Christer rapporterar att han röjt vid ett flertal tillfällen på Missionskullen. Bom och lås upplevs 

som ett problem av de med barnvagn och rullstol. Lena har mailat pastorn i Furubackskyrkan 

om möjligheten att diskutera med dem om framtida utvecklingsbehov generellt och om 

uppfräschning av faciliteterna vid vindskydd etc. 

Björn har planer för hur man ska kunna förbättra miljön vid stigen längs med bäcken under 

nästa år. 

Gräs och sly har rensats några gånger vid stenen som det alltid står vatten i. 

Skidspår blir det bara det kommer snö. Lånar spårmaskin av JOK och vi får kostnader för 

bensin. 

Kommunens grönyteskötel under säsongen har inte varit bra. Vissa ställen har varit väl skötta 

och andra inte alls. Lena pratar med dem på TK park om vad man kan förvänta sig. 

 

Motionsspåret 

Under säsongen lades på ytterligare ett lager med grus. Balast höll nere kostnaderna och 

resultatet blev bra. Vi betalade drygt 62 000 kronor. 

 

Motionsspår 10 km 

Magnus har fortsatta kontkater med Linus Holm angående förslag på 10 km motionsspår. Det är 

inget som ska anläggas utan tanken är att springa/gå på befintliga vägar och stigar. Men vi 

måste märka ut och få ner det på en karta samt informera om det när vi är klarar. 2018 

genomförs detta. 

 

Cykelfrågor 

En del har byggts ut på Torsvik. Torsviksvägen ska fungera som gång- och cykelbana nu men 

det kör fortfarande bilar där trots markeringar och på cykelvägen parkera bilar. Lena lyfter 

frågan med trafikavdelningen. Tenhult och Lovsjön har stått med som önskemål länge men är 

lågt prioriterat. GC mellan Barnarp och Råslätt finns med i cykelplanen. 

 

Barnarps centrum 

Arbetsgruppen med Andreas, Per, Janne, Bosse och Magnus har träffat Anders Samuelsson och 

diskuterat Barnarps framtid och utveckling. Området norr om festlokalen bebyggs nu och 



troligen blir det någon lokal för affärsverksamhet. I övrigt så finns det önskemål om affärer hos 

allmänheten. 

 

BMX-bana 

Vid Solringen har en bit kommunal mark visat sig vara lämplig enligt kommunens 

skogsförvaltare. Björn berättar att BIF eventuellt släpper ifrån sig grusplanen och då kanske den 

kan användas istället. Det är ett bättre läge där. Björn återkommer till Lena. 

 

Barnarps image 

Inget möte med KDR har ägt rum i frågan men man har ett gemensamt öppet hus i vecka 8-9. 

Tor, Per och Aina representerar utvecklingsgruppen i samarbetet. Förslagsvis kan teman vara 

länstrafiken/busslinjer som dras in, hastighetsdämpande åtgärder – hur blev resultatet?, 

muddring av Barnarpasjön, info om byggnationerna etc. 

 

Blomlökar 

De första lådorna med blomlökar försvann spårlöst från Eyvinds garageinfart. Det skramlades 

ihop nya som Aina delvis planterat. Det går bra att hämta lökar och gräva ner… 

 

Portalerna 

Den i norra delen har varit på plats länge och vi väntar inte tålmodigt på nästa. Tor tjatar vidare 

på Jönköpings energi i frågan om uppsättning av den södra. Allt är betalt och landade på 

271 000 kronor. 

 

Promenad runt sjön och brygga 

Kollegan Hanna berättar att det inte löst sig med markägarna ännu. Björn har lite info från 

Bröderna Svensson och Lena lovar att kontakta Mark- och exploatering på Tekniska kontoret 

för att höra hur det går. 

 

Facebook-sidan 

Vi gick igenom förslagen från facebook-sidan och konstaterar att de i stort berör det vi redan 

pratat om. Trafik, parkering, cykel, affär osv. Se ovan. 

 

Övrigt 

Karta över Freesbeegolfen finns på kommunens hemsida, Kommundelsutveckling, barnarp och 

längst ner på sidan, bara att skriva ut! 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/ko

mmundelsutveckling/barnarpkommundelsutveckling.4.74fef9ab15548f0b8001bdf8.html  

 

Busslinje 24 läggs ner så önskemålet om förbättrad busshållplats vid återvinningsstationerna 

faller. Men området behöver ändå snyggas till. 

 

Barnarpasjön 

Vi fick besök av Jenny Kanerva Eriksson från miljökontoret. Hon berättade att tillstånd givits 

för muddring i sjön. Till våren startar arbetet med en nulägesanalys av växter och kryp. Därefter 

drar muddringen igång på en yta av 160 00 kvadratmeter. Sedimentet som tas upp är rikt på 

fosfor men saknar vissa ämnen som kväve och kalium. Skogarna på Odensjö ska gödslas med 

sedimentet.  Sjön har ett lågt tillflöde av vatten, den är grund och fåglarna älskar den! 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/kommundelsutveckling/barnarpkommundelsutveckling.4.74fef9ab15548f0b8001bdf8.html
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/kommundelsutveckling/barnarpkommundelsutveckling.4.74fef9ab15548f0b8001bdf8.html


Sjön kan sedan bli mer attraktiv för boende och för friluftsliv. Fontäner i sjön kan hjälpa till att 

syresätta vattnet bättre men det är en senare fråga. 

 

 

Plan för 2018 

Önskelistan nedan ska nu vägas och värderas gentemot de andra kommundelarna.  

VAD? Vilka? BUDGET Resultat 
Valborgsmässofirande 

 

Scouterna 

Hyra av ljudanläggning 

4 000  

Samordning av 

Barnarpsdagen 

 

BIF  mfl. Björn bildar en arbetsgrupp 

med Andreas, någon fr kyrkan och 

ungdomar 

10 000  

Julmarknad  

 

Scouterna mfl 1 500  

Hembygdsföreningens 

sommarfest 

 

Hembygdsföreningen 4 000  

Arbetsdagar 

grönområden och 

Missionskullen, skidspår 

 Christer – Missionskullen 

Björn och Eyvind – Bäcken 

Magnus, Aina, Andreas - Vattenstenen 

5 000  

Trappa och grus till 

stigen vid bäcken, 

västra Lunden 

Björn   

Motionsspår 10 km 

Skyltar, målning, karta 

Magnus och Linus 20 000  

Busslinje 24 

 

Dialog med Länstrafiken om alternativa 

dragning, linje 24 läggs ner 

0  

Mataffär  

 

Dialog med Näringslivskontoret 

Festlokalen, expropriering?  

0  

Staket vid pulkabacke 

Solringen 

 

Dialog med Tekniska kontoret eller 

virke till händiga i området 

  

P-rutor vid Vita Villan 

 

Svenska kyrkan och kommunen   

Infobald om Barnarp till 

bla nyinflyttade 

 

Aina kollar vidare   

 

Nästa möte 

Vi ses en kväll i vecka 6, 2018. Inbjudan kommer via mail. 

 

Lena Claésson 

 


