Medlemsinformation mars 2020
Föreningen höll sitt årsmöte 24 februari.
Valberedningen hade förberett, ordförande Leif Elmered ledde
effektivt årsmötet och föreningen bjöd på kaffe, te och fralla.
Efter en kort genomgång om skyddsrummen i vårt område
avslutades mötet med att Alf Olofsson underhållande
berättade om vad som är på gång i Kungsbacka, bla när det
gäller byggnation och trafikplanering.
Nygammal styrelse
Styrelsen består under 2020 av Leif Elmered ordf, Magnus Ruberg v. ordf, Jan Karlsson kassör,
Stig Andersson sekr, Lotta Robertsson, Svante Paulsson, Alf Olofsson.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften på 200 kr är oförändrad.
Skyddsrum i området, Information från MSB
https://www.msb.se/sv/verktyg-tjanster/skyddsrumskarta/










Lilla Bäcksgatan 45
Håkansgårdsgatan 30, 62
Nils Ebbesgårdsgatan 81,
95, 134
Bengtsgårdsgatan, saknas
Kållasgårdsgatan 30, 41,
47, 86
Smeagatan, saknas
Hjelmströmsgatan, saknas
Energigatan 12, två
skyddsrum
Kabelgatan 1, 2, 5, 8

Containers för trädgårdsavfall kommer igen till hösten
Mycket uppskattad möjlighet att röja tomten med liten miljöpåverkan, ställs ut i september eller
oktober.
Buller
Det planerade verksamhetsområdet Varla väst som vi hoppas skall sänka bullret i vårt område dröjer,
men vi fortsätter arbetet i Bullergruppen med att sänka bullret i området från såväl E6, Stora
Bäcksleden samt Varlavägen.
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Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten!
Tvättvattnet när du tvättar bilen innehåller miljöfarliga metaller, olja, rester från däck och vägbana
samt kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för människor, djur och miljö. Tvättar du bilen på
gatan, parkeringsplatsen eller på asfalterad mark hamnar föroreningar i dagvattenledningar där
vatten i de flesta fall leds direkt ut i närmaste vattendrag. Att direkt eller indirekt släppa ut
föroreningar i vattendrag strider även mot miljöbalken. Välj istället gärna tvättplats med spolplatta i
stället. Vi undersöker just nu medlemsrabatter hos biltvättar i Kungsbacka.
För information från kommunen, se följande länk:
https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2019/4/Tvatta-din-bil-pa-ratt-satt/
Kommande preliminära aktiviteter;
 20 april HLR utbildning
 7 maj miljö/klimatföreläsning
Vår verksamhetsplan för 2020
 Fortsätta arbetet med bullerproblematiken inom området, framför allt Varlavägen och E6.
 Arbeta för bättre kollektivtrafik till och från området, framförallt i samband med tillkomsten
av Hede station.
 Bidra till en bättre miljö genom att ställa ut containrar för trädgårdsavfall minst en gång per
år.
 Utveckla grannsamverkansarbetet att omfatta samtliga gator i området.
 Utveckla och förbättra trafiksäkerheten inom området.
 Anordna föreläsningar och träffar utifrån olika intresseområden.
 Ha miljö och hälsa som ett övergripande fokus.
 Vara en remissinstans för Kungsbacka kommun i frågor som rör vårt område och försöka få
till stånd möten med våra kommunalpolitiker i berörda nämnder.
 Följa upp arbetet med verksamhetsområdet mot motorvägen och trafiksituation på
Varlavägen i samband med utbyggnaden av Kungsmässan och det nya bostadsområdet
Väster om ån.
 Fånga upp nya frågeställningar som kommer från föreningens medlemmar.
 På övriga områden verka för områdes bästa utifrån medlemmarnas intressen.
 Öka antalet medlemmar i föreningen.
Använd gärna våra rabatter!
Cramo
25%
Kba däck
erbjudanden
XL Bygg
bästa pris
1999IT
10%
Golvek
10%

Jannes Färg o tapet
Garageportexperten
Comfortbutiken
Beijer Bygg

15%
15%
10%
rabatterat pris

Stort tack för att ni stödjer vårt gemensamma arbete som medlemmar i föreningen!
Vårhälsningar från Varla Villaförening!
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