Kommundelsutveckling i Barnarp
Minnesanteckningar från möte med lokala utvecklingsgruppen 2018 02 06

Närvarande: Aina Willysson, Andreas Krondahl, Björn Bybro, Eyvind Sahlberg, Jan Svensson,
Magnus Pettersson, Reidar Danielsson, Malsor Limani, Tomas Eklund och Lena Claésson
Ej närvarande: Christer Landén, Per Green, Ulf Lindholm, Bo Ljungdahl, Tor Olsson
Integrationsarbete, Sajma
Sajma är sektionschef på Invandrar- och flyktingsektionen på socialförvaltningen i Jönköpings
kommun. Hon är med en stund på mötet för att berätta hur de vill arbeta förebyggande med de
nya Barnarpsborna. Hur kan vi tillsammans förbereda mottagningen? Annika som är diakon i
Svenska kyrkan har redan en etablerad kontakt. Aina, som representerar scouterna, är också
engagerad i frågan. Tillsammans med Sajma gör de en plan och bjuder sedan in övriga
föreningar på olika sätt.
Mataffär, intressent inbjuden
Magnus har haft kontakter med några olika intressenter men det verkar falla på att det inte finns
lokaler och i vissa fall är det matvarukedjorna som tycker att Barnarp är för litet. Kommunen
verkar dock ha tröttnat på fastighetsägarna till festlokalen så det kanske finns en lösning där.
Enligt rykte kan gamla motellet vara till salu. Fortsättning följer.
Barnarps utvecklingsgrupp
Gruppen har nu utökats med en representant från Bostadsrättsföreningen Kronheden 2, Malsor
Limani.
Andreas kontaktar Bo Ljungdahl om att vi vill att han medverkar i gruppen som representant för
Bostadsrättsföreningen Kronheden 1.
Kontaklista bifogas.
Uppföljning av 2017
Vi hade 280 000 kr i budget och gjorde åt 84 301 kr, Promenadslinga och brygga blev inte av
och förbättringsåtgärderna av motionsspåret blev tack vare bra priser hos balast inte så dyrt som
vi trott.
Valborgsmässofirandet, Måndag 30 april
Scouterna ansvarar och kommer att genomföras som vanligt.
Samordning av Barnarpsdagen, ev. lö. 25 augusti
Arbetsgrupp: Björn, Andreas, Malsor och Joakim Brobäck m.fl. Får stöd bl.a. från Bilda.
Julmarknad, lördag 1 december
Samordnas av scouterna och arrangeras som vanligt. Kyrkan och BIF deltar. Trycker ett blad
som delas ut till hushållen.
Hembygdsföreningens sommarfest
Datum ej klart. Jan är kontaktperson. De planerar att engagera någon/några för pjäs om
utvandringen från Sverige.

Arbetsdagar i grönområden
Arbetsgrupp: Björn, Magnus, Ulf, Aina och Andreas. Här är ju bra aktiviteter att ta med de nya
Barnarpsborna i. Lena kommer att besöka Furubackskyrkans styrelse angående Missionskullen
etc. Christer är kontaktperson för dem.
Trappa och grus till stigen
Stigen är vid Bäckvägen. Björn och Ulf har en plan till nästa möte.
Motionsspår 10 km
Magnus och Linus har ett förslag som mailas över till Lena. Karta och färgmarkeringar borde
räcka. Magnus och Linus har en plan till genomförande med till nästa möte.
Busslinje 14
JLT ansåg att antalet resenärer var för lågt och lade ner linjen.
Hinder vid pulkabacke
Tekniska kontoret kan sätta upp nät längst ner i backen. Lena meddela Tekniska kontoret om
önskemål vid Solringen och Berget.
P-rutor vid vita villan
Kommer att genomföras av TK under våren
Infoblad till Barnarpsbor
Aina har fått olika förslag att utgå ifrån. Kommer ett konkret förslag att ta ställning till vid nästa
möte.
BMX-bana, Barnarps IP
Arbetsgrupp: Lena, Björn, Ulrika och Tommy. Tittar först över grusytan vad som är tänkbart
samt föreningens avtal med kommunen om ytan. Därefter kontaktar Lena Barnarpsskolans
elevråd och Kfum Ungdomens Hus.
Plan för rundslinga och brygga
En vision för detta presenteras på nästa möte av Lena
Rapport om förbifarten
Magnus Andersson från Cajoma Consulting var under förra året i kontakt med gruppen
angående deras påverkansarbete på kommunen och Trafikverket på att få en förbifart som
ersatte den starkt trafikerade Thorsviksvägen. Barnarp är nu med som ett exempel i rapporten
och det är mycket positivt. Rapporten bifogas.
Inställda bussar
Linje 24 har inte körts enligt tabellen! Andreas gör en offentlig skrivelse, samråder med
Magnus. Undertecknas Kommundelsutveckling och Kommundelsråd Barnarp.
Öppet möte tillsammans med KDR
Arbetsgrupp: Tor, Aina, Annika, Magnus och Andreas. Mötet ska hållas i slutet av mars.

Övrigt





Var kan man hitta information om hur långt ärendet GC Barnarp – Råslätt? Lena
Skafferiet är ute till försäljning.
Hinderbana har kommit in som önskemål vilket var en idé som vi vill spara på.
Gamla Thorsviksvägen används som genomfart trots spårviddshindret. Lena kollar upp
med Trafikavdelningen vad som kan göras.

Nästa möte
Onsdag 14 mars kl. 18.00
Andreas kollar om vi kan vara på skafferiet
Viktigt att följande frågor förbereds:


Björn och Ulf redovisar plan för stigen vid Bäckvägen



Magnus och Linus redovisar plan för motionsspår



Aina tar med förslag till infoblad till Barnarpsborna



Lena tar med förslag till Vision för rundslinga och brygga



Arbetsgruppen för Öppet möte redovisar plan för det

Antecknare:
Lena Claésson

