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Minnesanteckningar 

Närvarande 

Magnus Pettersson (Kommundelsrådet), Aina Willyson (Barnarps Scoutkår), Stig Andersson 

(Barnarpsbo), Reidar Danielsson (Barnarpsbo),  Ulf Lindholm (PRO), Lennart Olofsson 

(Hembygdsföreningen), Eyvind Sahlberg (Vägföreningen), Ulla (Svenska kyrkan), Linda Storck 

(Barnarpsbo), Åsa Hjelmrin (Barnarpsbo) 

Hastighetsöversyn/vägföreningen 

Det är många nya skyltstolpar som lutar och/eller tappar skyltarna med hastighetsangivelserna. 

På de ställen där vägriktningen har ändrats, exempelvis vid skolan, har de vita strecken i vägen 

fortfarande inte frästs bort. 

Stoppskyltarna vi utfarten från Konungsö fyller ingen funktion, hastigheten är sänkt och det är fri sikt 

åt båda hållen. Väjningsplikt kan räcka. 

BMX-bana 

Det finns pengar märkta för BMX-banan men platsen är ännu inte bestämd. Utvecklingsgruppen 

diskuterar och kommer fram till att allmänningen bakom Valhalls förskola skulle kunna vara en 

lämplig plats. 

Motionsspår 

Motionsspåret har dessvärre försenats. Magnus och Björn har varit ute längs det tänkta spåret och 

noterat alla koordinater. Dessa har skickats in till kommunen och lagts in i deras kartsystem. Nu 

väntar kommunen på offerter från leverantörer. 

Nya och pågående projekt 

 Hjärtstartare – ingen ny information. Sörbo kommer eventuellt ha en egen. Behövs det 

ytterligare en i Barnarp och kommer den att vara till hjälp? Vem kommer att vara utbildad? 

 Frisbeegolfbana – ingen ny information. 
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Barnarpsdagen 2014 

Magnus skaffar ett ”partytält” och Åsa tar fram informationsbroschyrer (efter visat förslag som 

Utvecklingsgruppen godkänt) om utvecklingsgruppen. Under dagen får vi alla hjälpas åt att stå i tältet 

och informera intresserade om vad vi gör, vilka projekt som pågår och samla in idéer och önskemål 

om kommande projekt. 

Övriga frågor 

 GC-väg till Råslätt kommer nog inte att byggas än på länge. Det projektet har prioriterats ner 

hos kommunen. Skulle man inte kunna sätta cykelräknare i backen för att mäta hur många 

som faktiskt cyklar? 

 Bryggan  i Barnarpasjön kommer att repareras. Kommunen bekostar materialet. 

 Fortfarande ingen ny information om vad som sker med ”brända tomten”. 

 Det saknas fortfarande GC-skyltar och belysning enligt karta skickad till Lena Claesson i 

november 2013. 

 Träden nedanför Furubackskyrkan behöver kanske tas ner så att de inte blåser ner.  Magnus 

kollar med Lena. 

 Stig informerar lite om Nostalgimacken vid Moliden. Både Jönköpings Posten och tidningen 

Riksettan skriver reportage om den och det har blivit ett utflyktsmål. Mycket av allt material 

och alla gamla saker har skänkts men en del har bekostats av Stig och av 

Hembygdsföreningen. Man söker nu bidrag av kommunen för att täcka de kostnaderna. 

Nästa möte 

Nästa möte bokas till den 16/9 2014 kl.18:30 . 

 

Vid ”pennan” 

Åsa Hjelmrin 


