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Information, 2016 ska det stå ett nytt äldreboende klart. Under tiden kommer de äldre att bo på
Sofieberg
Det ska rivas det gamla och sedan ska det byggas ett tvåvåningsboende.
Trafikfrågan: Bexells väg, En hårt trafikerad väg, skulle behövas en stopp-plikt där. Dessutom står 70
skylten flyttas längre bort för att
Samma på stationsvägen, bussarna kör för fort.
Harplinge centrum, att det ska byggas nya bostäder nära stationshuset. Kan röra sig om boende för
utåtagerande psyksjuka. Finns inga belägg för detta i nuläget, men det finns en viktig poäng i att hålla
sig informerad kring vad som planeras.
Trottoaren för stora vägen till bland annat ridskolan för att göra det mer trafiksäkert för våra aktiva
ungdomar.
Harplingedagen, Linda berättar: För 5 och 6 år sedan anordnades denna dag, en lördag i september
kom föreningar som ville visa upp sig. Vad man kunde hitta på i Harplinge. Allt från ponnyridning till
vandring i Harplinge anordnad av Hembyggdsföreningen. Öppnar för eventuellt samarbete kring
detta.
Motionsslingan: Det hade varit spännande med stationer utefter slingan. Kan man tänka sig även ett
pedagogiskt synsätt på slingan för att äska pengar från flera förvaltningar. Vi diskuterar olika
underlag och även en del kring slingans ursprung. Den anlades av gymnastikföreningen för över
trettio år sedan. Den är inte underhållen sedan dess och ett problem då var ungdomar som förstörde
belysningen. Det hade även varit trevligt med vindskydd och grillplats.
Att gå vidare: Samla en grupp som kan träffas och bestämma detaljerna kring en motionsslinga. Be
kommunen om hjälp att konstruera en budget för själva slingan. Ansöka om Lider-pengar för slingan
och be kommunen stå för resten.
Fyr och Hallands idrottsförbund kan kanske hjälpa kring hur slingan ska se ut. Kan man även kontakta
Region Halland? Mulleskola hade varit en trevlig idé, det finns en i Getinge som kan skulle kunna
kontakta för idéer.

