Minnesanteckningar Barnarps utv möte 19/9

Hastighetsöversyn
Tomas Sandahl informerade om hastighetsöversynen genom Barnarp. I samråd med
skolan och närboende har man kommit fram till att med de åtgärder som kommer att
göras vid och runt skolan, kommer trafiksituationen för barnen att förbättras. Man
kommer öppna upp spårviddshindret.

Barnarpsdagen
Inkomna förslag från Barnarpsdagen.
Freesbee golfbana: Magnus tar kontakt med förslagställaren och bjuder in till nästa
möte så vi kan få lite mer information.
Hjärtstartare: Önskemål om hjärtstartare. Tänkbar placering Bif eller
gymnastiksalen. Andreas kollar upp det till nästa möte.
Informationstavla vid IP: Björn tittat på placering.
Skyltning till förskolor Eyvind kollar upp.

Pågående projekt
Många av våra projekt är klara men det finns en hel del som behöver slutföras.

Busstrafik: Zonindelning. Magnus tar med frågan till kommundelsrådet.
Källåkersvägen: Översyn dålig beläggning gångväg.
Grönyteskötsel: Infarterna till solringen från Lovsjövägen, ytan mellan GC väg och
Lovsjövägen förbi B Svenssons.
Dåliga träd i alléer: Döda almar på östra sidan av Lovsjövägen, mitt emot
Furubackskyrkan.
Översyn av väg och GC skyltar.
Motionsspår:. Magnus, Björn och Christer kommer att jobba vidare på det.
Belysning: Dubbelarmatur på belysningsstolparna längs lovsjövägen efter infarten
till Kronheden.

Övriga Frågor
Dålig eller ingen aktivitet på hemsidans forum, förslag om att starta ett facebook
konto som komplement till hemsidan. Jenny och Katharina skissar på ett förslag ihop
med Reidar.

Stig påpekade att det behöver röjas och gallras utmed Odensjölie från Lockebo upp
till Barnarp, växtligheten gör att cyklister måste väja ut i vägbanan. Från backkrönet
hela vägen bort till Lunden finns ett flertal belysningsstolpar som är täckta/inväxta i
trädgrenar. Två av dessa finns vid kyrkan. För övrigt mellan belysningsstolparna är
växtligheten så nära vägen och hänger över körbanan att höga lastbilar men skåp
har slipat av grenar så man ser profilen av bilarna. När grenarna blir nertyngda av
regn och snö hakar de tag i förbipasserande bilar och ramlar ner på körbanan.

Aina informerade om muddringen i sjön. Arbetet har gått bra och man kommer att
fortsätta till våren.
Vi fick även en kallelse till planeringsmöte om julmarknaden. Mötet är den 22 okt kl
18.00 i scoutstugan och julmarknaden blir i år den 30/11.

Torsdag den 26/9 kl 08.30 gör vi ett andra försök att få till en ” fixar grupp”
Vi kommer med hjälp av daglediga att röja lite vid IP parkeringen.
Nästa möte blir 7/11 kl 18.00 hos scouterna.

