Minnesanteckningar från
utvecklingsgruppens möte 2014-04-03
Hastighetsöversyn/ vägföreningen

Polisen kontrollerade hastigheten på Lovsjövägen vid församlingshemmet den 3 april. Det var ett
flertal bilister som blev bötfällda.
Hastigheten är fortfarande relativt hög förbi skolan på Lovsjövägen. Frågan kom upp att det vore
bra med en skylt vid skolan som påminner trafikanterna om att det ligger en skola där och att det
finns många barn i rörelse i området. Magnus kontaktar Thomas på kommunen.
Kommunen kommer att färdigställa belysning, fräsa bort markeringar i vägen med mera på
Mobrovägen och Lovsjövägen under våren.
Postlådan är nu flyttad till parkeringen vid församlingshemmet.
Vi ska få välkomstskyltar vid infarterna till Barnarp, 4 stycken. Boende i Barnarp kommer att få
möjlighet att komma med tips och förslag på skyltarnas utformning och välkomsthälsning.
Soffa vid GC-väg

Fixargruppen har gjort fint vid stenen med vattenhålet. Björn kontaktar kommunen om det går
att få dit en soffa till samt ett bord. Det kan eventuellt bli aktuellt med en infotavla där med namn
samt historia om platsen. Förslag på namn är Engsdal, då huset som fanns där förr hette så.
Brittastugan

Det blir ingen ny skylt vid Brittastugan då de nuvarande ägarna av marken inte vill ha det.
Hjärtstartare
Ingen ny information sen sista mötet. Men det är på gång.
Frisbeegolfbana
På gång, eventuellt till hösten. Kommunen har stött till med pengar till detta projekt. Daniel
Gunnarsson som har ritat banan håller i projektet.
Barnarpssjön
Muddringen drar igång igen men inte i den utsträckning som var tänkt från början. Anledningen är
att de måste få klartecken från två olika instanser för lagring av bottenslammet. Som det är nu finns
klartecken från en instans. Informationsmöte angående detta kommer att hållas i april/maj. Tanken
är att det ska bli en badsjö inom 4-5 år.
BMX- bana
Ett önskemål om BMX- bana har kommit in. Pengar från kommunen är begärda till detta. Placering
blir troligen på grusplanen vid Barnarps if.
Brända tomten
Kommundelsrådet försöker få kontakt med ägaren angående att få ordning på brända tomten.

Bussförbindelse
Andreas har skrivit ett inlägg på Fb bussförbindelserna i Barnarp. Många har kommenterat detta. Det
har bland annat handlat om väntetid på Råslätt, turtäthet och att sista bussen går alldeles för tidigt
på kvällen. Andreas kontaktar länstrafiken. Eventuellt bjuda in någon från länstrafiken till nästa möte
för att svara på våra frågor.
Motionsspår
De har tagit ner alla träd och röjt färdigt för motionsspåret. Kommunen kör ut grus till Barnarp men
vi behöver hjälp med att köra ut det i spåret. Magnus kontaktar olika företag för offerter.
Bryggan i Barnarpssjön
Björn har varit i kontakt med delägarna som bor/ har marken vid sjön angående upprustning av
bryggan samt att röja upp runt sjön.
Förbifarten
Ärendet ligger hos trafikverket i Borlänge för fastställelse. Björn kontaktar dem för eventuellt datum
när arbetet ska sättas igång.
Cykelväg till Råslätt
Kommunen har gjort en förstudie på en dubbelsidig cykelväg. Cykelvägen kommer inte att ligga i
anslutning till vägen, utan en bit in från vägen.
Gångstig till vattentornet
Ett eventuellt projekt blir att röja upp en gångstig mittemot bröderna Svensson och upp till
vattentornet. Tanken är att det ska bli en fin promenadslinga då man kan välja att antingen gå ner
grusvägen till Björkvägen eller fortsätta på gångstigen ner till GC- vägen mellan Björkvägen och
Kronheden.
Gamla idrottsplatsen
En del använder gräsplanen till att dressera sina hundar på men glömmer att plocka upp efter
hundarna. De som använder gräsplanen till fotbollsspel önskar att det fanns skyltar om att planen
inte är någon rastgård.
Övrigt
o
o
o
o
o
o
o

Lägenheterna ovanför skafferiet börjar bli färdig men ingen har flyttat in än.
Vårloppisen i Furubackskyrkan är inställd i år.
Valborgsmässofirande blir som vanligt vid scoutstugan.
Möte inför Barnarpsdagen i Barnarps If’s klubblokal den 13/4 kl. 16.00.
Ny hastighet genom Lovsjö. Föreslå till kommunen att stoppskyltarna ut från bland annat
Konungsö blir väjningsplikt istället.
Förslag på att lämna ut flygblad samt skriva ut på hemsidan och Fb när det är dags att snygga
till runt om i Barnarp så att boende i närheten kan komma ut och hjälpa till.
Förslag på att marknadsföra utvecklingsgruppen i ett flygblad som eventuellt kan lämnas ut i
samband med informationen angående Barnarpsdagen.

Nästa möte är planerat den 27/5 kl 18.30 i Furubackskyrkan.

