Anteckningar från lokala utvecklingsgruppens möte 100204
Årets första möte hölls i Barnarps Festlokal, ägaren (Kapasi) var på plats och berättade att han ägt
lokalen i 10 år och hoppas att inriktningen som festlokal skall bli lyckad och inte störa de boende i
området.
Är det någon som har några synpunkter eller undrar något går det bra att vända sig till honom direkt.
I övrigt var det som stod på dagordningen en allmän genomgång av vad som har gjorts enligt
handlingsplanen och vad som är kvar att göra.
Lena informerade även om att Gunilla Henningsson har tillträtt en ny tjänst och inte längre är kvar som
Svenska Kyrkans representant i Lokala Utvecklingsgruppen (ersättare är ej utsedd).
Med på mötet var även Philip Cooper (representant för Odensjö Gård), som berättade om
omständigheterna varför byggnationen av varken bostäder eller golfbanan kommit igång. Man hoppas
att de förhandlingar som pågår med kommunens exploateringsavdelning och det faktum att
Myresjöhus backat lite i sina åtaganden skall göra att byggnationen kan komma igång under året. Så
fort snösmältningen är över kommer de sista utgrävningarna norr om sjön att genomföras. Om
byggnationen kommer igång innebär det även att önskemålet om gångväg runt sjön kan förverkligas.

1) Lovsjövägen. Projektet i stort klart, busshållplats med kur skall byggas vid Barnarp Södergård,
önskemål om belysning är noterat.
2) Lunden Tekniska kontoret har fått i uppdrag att göra lekplatser mer tillgängliga, älgen kommer att
flyttas och det blir gummimatta under.
3) Idrottsplatsen Träd och trädskydd inne på området skall monteras av BIF, i övrigt klart dock några
synpunkter ang en grop samt önskemål om reflexer på stolpar.
4) Runt sjön Vindskydd till Missionskullen är beställt. Förslag på promenadslinga är förankrad hos
markägaren på Odensjö Gård, avstämningsmöte blir när snön smält undan. Informationsskyltar om
sevärdheter samt djur och växtliv är framtagna.

Övrigt
Förstudie GC (Gång & Cykelväg): En förstudie om att bygga en separat GC mellan Odensjö och
Lockebo är beställd, (läget är som tidigare, dock kan utredningen dröja).
Kollektivtrafik: Utredning pågår för hela kommunen, rapport klar våren 2010.
Skolgårdsprojekt: ”Det blåa” ersätts med nya lekredskap, basketkorgar flyttas, parkeringen är
återställd och mer grönt skall planteras.
Scoutstugan: Infarten är för snäv och måste vidgas.
Närbutik: Lösning för närbutik? Näringslivskontoret påminns.
Gemensamma dagar: Öka samarbetet mellan Barnarpsdagen och Julmarknaden.
Belysning: Översyn av belysning på gator, gång- och cykelvägar, samt undersöka om det går att ha
tänt längre än till 22.00
Samåkarparkering Lunden: Belysning och skyltar behövs, anslagstavla önskas vid sortergården.
Thorsviksvägen: Ny sträckning av Thorsviksvägen, kolla med vägverket hur långt man kommit i
planerna, önskemål finns även om GC-väg utmed nuvarande sträckning.
Barnarpasjön: Miljökontoret har tagit fram förslag på utfiskning.
Röjning avbuskage: Några i gruppen har tagit på sig att röja upp och snygga till i bäckfåran mellan
Bäckvägen och Kärrängsgatan.

