
Utvecklingsgruppen i Barnarp 2019-09-25 

 

Julmarknad lördag 30 november kl 14-17 vid scoutstugan 

 

Aktivitetsyta vid Furubackskyrkan 

Volleybollnät och stolpar samt två fotbollsmål är levererade. Ytan får användas av alla. 

 

Infoskyltar vid Kronheden och Vattenstenen är uppsatta. 

 

BMX-banan klar och invigd. Alla är välkomna! Inga fordon med motor. 

 

Bryggan i södra delen av Barnarpasjön är äntligen klar och är öppen för alla. 

 

Affär och kiosk 

Det måste finnas något företag som vågar satsa på att förlägga handel i Barnarp. Kommunen 

genom näringslivsavdelningen hjälper de som vill men kan inte tvinga någon att etablera sig. 

 

Gatuparkering på Höstljungstigen 

Troligen är det beräknat en p-plats per lägenhet inom fastigheten och det är tillåtet att parkera på 

gatan. Om man skulle införa P-förbud på gatan kommer troligen bilförare köra fortare då det 

inte är något hinder i vägen. 

 

Cykelväg till Lovsjön 

Mycket lågt prioriterad sträcka att bygga GC på för både kommunen och Trafikverket. 

 

Tennisbana vid BIF 

Det måste finnas en förening som verkligen vill bedriva tennis-verksamhet. En förening kan få 

visst stöd till investering men det är kostsamt att anlägga en tennisbana och kommunen anlägger 

inte den typen av anläggning i ”egen regi”. Norrahammar, som inte ligger så långt bort, har 

tennisklubb och banor. 

 

Tydligare övergångsställen 

I de flesta kommuner så tar man bort ”randiga” övergångsställen eftersom de invaggar en falsk 

trygghet: folk kliver rätt ut i gatan. Vid passager måste både fotgängare, cyklister och bilister 

samspela med varandra. 

 

Hastighetsbegränsningar 

Vid skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h och i mycket få undantag på andra vägsträckor. 

Vid Barnarpsskolan så är det lämna- och hämtaplats på Mobrovägen och där är hastigheten 

begränsad till 30 km/h. OM bilister höll 40 km/h där det gäller så skulle det inte vara något 

större problem. 

 

Allén på Lovsjövägen 

Västra sidan kommunens mark, östra sidan Wareborns mark och gruppen kan försöka påverka 

dem att plantera nya träd. 

 

 



 

Hastighetsåtgärder på Lovsjövägen genom Lunden 

Kommunen kan inte göra mer när det gäller den fysiska utformningen. Det är bilister som beter 

sig felaktigt och det kan ingen bygga bort. 

 

Infoblad om Barnarp 

Utvecklingsgruppen har tidigare gjort ett infoblad om föreningslivet och en lista över 

återkommande arrangemang. Vi kommer att göra en ny under 2020 som delas ut till hushållen i 

Barnarp med omnejd. 

 

 

Hur går det med muddringen i Barnarpasjön? 

Det är tänkt att det ska muddras i höst men miljökontoret har problem med avsättning för 

sedimentet som vi tar upp. Planen är att genomföra muddring år 2020 också. Det kommer att bli 

en ny handläggare. 

 

Asfaltering efter nedläggning av bredband  

…är fortfarande inte gjord. Gäller bland annat Sörgårdsvägen och Spelmansvägen. 

Felanmälan gjord till Tekniska kontoret via Kontaktcenter 26/9. 

 

Varför är inte byggnaderna på fastigheten där motell/möbelaffär var inte rivna? 

OBOS är fastighetsägare och vill ha klart med kommunen om ny byggnation och sedan riva och 

bygga i samma projekt. 

 

Kommunens fastighet där skafferiet var  

Enligt fastighetsförvaltaren på Tekniska kontoret finns ingen som anmält intresse av att hyra 

lokalerna och man tror att det är svårt att hitta någon intressent.  

 

Soptipp 

Barnarpsborna har nära till två sortergårdar, Råslätt och Torsvik. Vid återvinningsstationen 

slänger man bara förpackningar och tidningar. 

  

Övrigt som diskuteras i Barnarps utvecklingsgrupp 

 

Promenadslinga runt sjön 

Spårviddshindret 

Cykelbana till Råslätt 

Barnarpsdagen 

 

Utvecklingsgruppens nästa möte är 2 december 2019 


