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1. Genomgång av planen för 2018 
 
 
Barnarpsdagen 
Konstaterades att den genomförts enligt plan. Det blev en trevlig tillställning med god 
uppslutning, aktiviteter från de olika föreningarna i Barnarp, hunduppvisning samt en 
kvällsaktivitet och inte minst, bra väder.  
Utvecklingsgruppen hade ett eget tält där vi informerade om vad vi gjort och vad det finns 
för planer för framtiden.  
  
Julmarknaden 
Julmarkaden kommer att genomföras i scouternas regi den 1 december. Den hålls i och 
runt scoutstugan och församlingshemmet. Även aktiviteter i församlingsgården. Aina 
meddelar att det finns plats för fler föreningar att delta. 
 
Grönområden 
De grönområden som vi i gruppen ansvarar för sköts fortlöpande. Önskemål om en soffa 
någonstans vid promenadstigen på Missionskullen. Behöver ett tips om var soptunnan där 
kan tömmas med blandat avfall. Lena kollar detta. 
 
Motionsspår 10 km 
Linus Holm har bjudits in för att ge oss en uppdatering vad som hänt. Han har pratat med 
markägare som är positivt inställda till Motionsspåret. Kommunen, som äger en stor del av 
marken kräver att det ska finnas ett arrendeavtal alternativt nyttjanderätt med markägarna 
för att genomföra detta.  
Linus har förslag till hur sträckan ska dras, c:a 10 km. Linus märker upp sträckningen 
digitalt och lämnar vidare till Lena och Maslor så vi kan komma vidare. 
 
Busslinje 24 
Andreas har varit ikontakt med Länstrafiken med anledning av att bussarna ibland inte 
stannar eftersom den är fullsatt. De är medvetna om detta och ska försöka få fram större 
bussar vi de aktuella turerna. Han har även påtalat behovet av utökad trafik till Stigamo i 
samband med att det byggs nya industrier. Vi får fortlöpande bevaka detta. 
 
Mataffär/Festlokalen 
Inget nytt att rapportera om mataffär. Det finns en del klagomål på hur verksamheten 
bedrivs i festlokalen. Lena fick i uppgift att undersöka vilka regler och tillstånd som finns 
kring verksamheten. Vi uppmanar de närboende att anmäla till polisen om de upplever att 
verksamheten är störande och till kommunen vad gäller brister i renhållning m.m. 



Fastigheten ägs av familjen Kapasi. Enligt den gamla planen från 1985 är området avsatt 
för handel. I planen 2007 är det ändrat till centrum och kan då innehålla tex en möteslokal. 
 
Från kommunens hemsida: 

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare 

Erik Engwall 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tfn 036-10 54 51 

(Buller, allmänt, trafik, yttrande bygglov)) 

Ny plan håller på att tas fram för Barnarp 3:1, området där de nya bostäderna är byggda 
för nya svenskar. I planen finns även förslag om centrumbebyggelse. 
 
Nät vid pulkabacke 
Lena påminner Tekniska kontoret om vårt önskemål om nät vid Gullringen samt 
Björkvägen så det kommer upp innan snön kommer. 
Har mailat Jenny Jansson på TK Park 
 
BMX-bana, Barnarps IP 
Lena meddelar att nu är allt klart för en BMX-bana. Skötselavtal har upprättats med 
Barnarps IF och banan kommer att vara klar till våren 19. 
Projektet ligger ute för upphandling och sista anbudsdag är 31/10. 
 
 
2. Övriga frågor 
 
Brygga 
Det är nu klart att bryggan kommer att byggas och att vägen ner ska rättas till. Ska även 
göras plats för några parkeringsplatser. Hanna Säterskog jobbar med detta på kommunen. 
Kommer det att göras plats för båtiläggning? Lena kollar detta. Vidare diskuterades det 
resterande området vid sjön och behovet av att röja upp och snygga till detta. Lena fick i 
uppdrag att undersöka om kommunen äger marken eller om det är andra markägare. 
Området direkt söder om den tilltänkte bryggan, Barnarp 1:6, ägs av kommunen. 
 
Vollybollplan. 
Furubackskyrkan har önskemål om att ha en vollybollplan på grönytan söder om kyrkan. 
Lena meddelar att det är ok men att man själva får iordningställa drifta ytan. 
 
Integrationsarbete 
Christer meddelade att Furubackskyrkan har fått en bra kontakt med några av de 
nysvenskar som flyttat in i Barnarp Ett språkkafé har startas på torsdagar nu under 
september-oktober. Kommer därefter att utvärderas och hur man kan gå vidare. 
 
Bilhindret på Torsviksvägen 
Reidar har kontaktat kommunens trafikchef om detta och har nu fått besked. Mittbalken 
ska höjas. Vidare kommer man även montera en halv dansk labyrint (dvs en ensidig 
flärp/grind) på gångbanan för att förhindra att bilar kör där. 
Det finns även önskemål om motsvarande hinder på gång/cykelväg mellan Lovsjövägen 
och vändplan Sörgårdsvägen. 
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Ändring av väg till Stigamo. 
Med anledning av det nya industriområdet vid Stigamo så kommer vägen att breddas 
mellan Macken och mobbförrådet. Förslag finns att resterade väg fram till Tenhultsvägen 
kommer att skyltas med förbud mot tung trafik. 
 
Gång och Cykelbana till Tenhult 
Planer finns nu för att anlägga en gång och cykelbana till Tenhult. Aktuell sträckning är 
utmed Åkerbyvägen.  
 
Kommundelsråd/Kommundelsutveckling 
Lena informerade om att kommundelsråden nu avvecklas enligt beslut i KF i juni och de 
lokala utvecklingsgruppernas status kommer att höjas. Nya riktlinjer för kommundels- och 
stadsdelsutveckling finns på kommunens hemsida. 
 
Gamla Motellet 
Vad är statusen där? Ägare, rivningstillstånd, byggplaner. Lena undersöker. 
Fastigheten Barnarp 1:100 ägs av OBO:s Mark AB. De har fått planbesked 2016 som ger 
lov till byggnation av bostäder men sen har inget hänt. 
 
Brända tomten mittför skolan ägs av Älvsbyhus. 
 
Björkallén vid Konstapelgatan 
Ingen skötsel där vad vi kan se. Vem ansvarar för skötseln? Lena Kollar. 
Har mailat TK men inte fått svar. 
 
Muddring Barnarpasjön. 
Aina informerade om att det nu är avslutat för i år. Kommer att fortsätta nästa sommar. 
 
Rishög vid infarten till Missionskullen 
Rishög finns kvar där sedan Odensjö avverkade i träsket. Den byggs dessutom på av de 
boende i närområdet vilket gör det extra skräpigt. Sortergårdar finns! 
Christer försöker få kontakt med ägaren till Odensjö ang. rishögen. 
 

 
 
Nästa möte 
Onsdag den 28 november klockan 18,30 
I församlingsgården. 

 
Vid anteckningarna 
Christer Landén 
Och Lena Claésson 


