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Minnesanteckningar
Närvarande
Aina Willyson (Barnarps Scoutkår)
Andreas Krondahl (Barnarps förskolors föräldragrupp)
Björn Bybro (Barnarps IF)
Christer Landén (Furubackskyrkan)
Eyvind Sahlberg (Vägföreningen)
Jan Svensson (Hembygdsföreningen)
Jenny Linell (Barnarpsbo)
Lennart Olofsson (Hembygdsföreningen)
Magnus Pettersson (Kommundelsrådet)
Per Greeen (Svenska kyrkan)
Reidar Danielsson (Barnarpsbo)
Stig Andersson (Barnarpsbo)
Ulf Lindholm (PRO)
Åsa Hjelmrin (Barnarpsbo)
Lena Claesson (Kommundelsutveckling)
Gäst -Tor (Skyltar - kommunen, Molidenbo)

Frånvarande
Katharina Jahnberg (Barnarpsbo)
Pär Nylander (Barnarpsbo)

Välkomstskyltar
Färgad text ska prövas och skylten ska flyttas för att se om lämpliga plats finns.

Busslinje 24
Andreas Krondahl och Martin Hytting har varit i kontakt med JLT ang den tillfälliga
busshållplatsen på Råslätts centrum . Den nya bushållsplatsen ska ligga strax före rödljusen innan
korsningen mot Sagaholmsvägen och ska heta Råslätts IP trots att den inte ligger så nära Råslätts IP.
Även bussarna 1, 3, och 27 kommer att stanna på den hållplatsen.

Vi bjuder in Thomas Adelöv och en trafikingenjör från kommunen.

GC-väg Barnarp – Råslätt
Projektering 2016
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GC-väg Barnarp – Lovsjön/Hyltena
Långt fram i tiden…

Trafikskyltning
Eyvind väntar på återkoppling från kommunen.

Fiber bredband
Björn kollar vidare

Inkomna förslag från Barnarpsdagen 2015


Framhäva sjön – projektförslag 2016



Mataffär – det finns en person som är intresserad men har inget konkret att presentera
än. Det är svår att få någon som är villig att leverera när det inte finns någon lokal.



Hundlatrin vid återvinningsstationen (hundar tränas på fotbollsplanen) och en vid
vattenstenen samt en vid Odensjö park.



Samma hastighetsbegränsning åt båda riktningar i Barnarpsbacken.

Summering från mötet med kommundelsrådet.
Projektförslag för 2016 (Hur utvecklar UG Barnarp för framtiden?)
Fixargrupp behöver fixas. Datum för en träff bör fastställas och bjuda in alla boende i Barnarp.

Övriga frågor
Det är dags att plantera lite lökar. Eyvind har lökarna hemma hos sig. Jenny, Andreas, Ulf, Stig,
Aina, och Stig hjälper Eye att få dem i marken.

Nästa möte
Torsdag 26/11 kl.18:00 i BIF’s klubbstuga. Fokus kring bussdragning, JLT och trafikingenjör från
kommunen.

