Anteckningar Lokala utvecklingsgruppens möte 2012-04-20
Genomgång av föregående mötes anteckningar.
2 st landhockeymål som saknades sist finns i skolan.
Belysning anslagstavla vid återvinningsstationen är beställd.
Barnarpsdagen
Björn meddelade att man inte fått tag på någon som är villig att ta ansvaret för dagen.
Föreslogs en Barnarpsdag ”light” vilket skulle innebära följande:
Ungdomssektionen i BIF ska ha en fotbollskupp, förslag 18 eller 25 augusti.
I samband med den så ställer övriga föreningar ut som vanligt och sköter sina egna
aktiviteter. BIF återkommer snarast med vilken dag det blir.
Behövs en träff för samordning av aktiviteterna.
GC väg vid Mobrovägen
GC väg utmed Mobrovägen vid skolan ska påbörjas i år.
Busstrafik
Konstaterades att det är svårt att påverka busstrafiken efter möte med ansvariga.
Allé vid idrottsplatsen.
Lena ansvarar. Förslag om att ta upp befintliga buskage ordentligt för att slippa underhåll.
Ute gym.
Björn jobbar med detta. Ska försöka få bidrag.
Förbifart Thorsviksvägen - Åkerbyvägen.
Projektet pågår och planläggning ska vara klart inom ett år. Finansiering är dock inte klar.
Enl. uppgift har de fått klartecken från länsstyrelsen.
Belysning lekplats Solringen.
Göran Elm jobbar vidare med detta.
Hemsidan
Det är trögt att få in uppgifter från föreningarna men bra besöksfrekvens på hemsidan.
Klubben
Tillstånd för öppettider har nu ändrats till 06:00 – 22:00. Inget tillstånd nattetid.
De som bor i området har dock inte märkt någon skillnad vad gäller aktiviteter på nätterna.
Belysning av klocktornet och kyrkan.
Det har diskuterats i kyrkan men inga beslut tagits.
Rensa utloppet vid sjön samt rensa sjökanten.
Stig har varit i kontakt med miljöansvariga och det verkar svårt ur miljöhänseende. Våtmarker
är känsliga ur miljösynpunkt.
Gångväg till kyrkogården från GC vägen.
Vi bör jobba vidare med detta. Kyrkan informerades och tar det med sig.
Belysning vid Busshållplats Br. Svensson Barnarp Södergård.
Inget har hänt. Bra om Lena kan påpeka detta inför höstens mörker.

Informationsfolder
Beslutades på förra mötet att ta fram en folder med information om utvecklingsgruppens
arbete. Den är nu tryckt och kommer att distribueras till alla hushåll av Scouterna i samband
med att de lämnar flygblad om valborgsmässofirandet vid scoutstugan.
Hastighetsbegränsningar.
I samband med översyn av hastighetsbegränsning i Barnarp så finns förslag på 30 km. vid
skolan. Önskemål om att 50 km ska gälla på övriga delar av Lovsjövägen. Det ligger nu
fastigheter på båda sidor om vägen mot Lunden och där finns även Busshållplats med
övergång. Viktigt för att få ett sammanhängande samhälle.
Ubbes Hage.
Staketet är trasigt och katten skadad. Detta är påpekat skall åtgärdas.
Nya förslag.
Soffor
Utsättning av soffor på olika platser för att skapa mötesplatser.
Förslag: utmed GC vägen mellan Lunden och Kronheden. Vid infarten till Björkvägen mot
kullen.
Skyltning GC väg.
GC vägen vid Odensjö avlutas rätt ut vid början av backen ned mot råslätt utan bra
varningsskyltar. Bör åtgärdas.
GC vägen mellan Lunden och Kronheden
Den är i dåligt skick. Bör skrapas och grusas upp eller beläggas med asfalt.
Belysningsstolparna står fortfarande allt annat är raka. Detta har vi påpekat tidigare utan att
något hänt! Den används flitigt av Barnarpsborna.
Slutligen så konstaterar vi att ”gubbväldet” i gruppen är klart överrepresenterat och vi önskar
därför att få in fler kvinnor, helst yngre. Vi får gemensamt jobba för detta.
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 13 juni i scoutstugan.

