Medlemsinformation hösten 2019
Hej!
Vi hoppas att ni har haft en skön och avkopplande sommar och att hösten kan erbjuda ännu några
fina dagar.
Här följer en kort redovisning av vad som är på gång i vår förening.
Buller E6
Det planerade verksamhetsområdet Varla väst som vi hoppas skall sänka bullret i vårt område dröjer
tyvärr men vi bevakar utvecklingen.
Ni får gärna hjälpa oss med att begära en Bullerutredning, antingen genom att ansöka digitalt eller
fylla i en ansökningsblankett och skicka per post: https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/buller
Buller Varlavägen
Kommunfullmäktige har efter påtryckningar budgeterat för en bullerskärm mot Varlaområdet i
samband med utbyggnaden av Varlavägen. Vi bevakar utvecklingen även här.
Hastighetmätning Stora Bäcksleden, 2019-08-27 till 20019-09-02
1 = Mätpunkt mellan Lilla Bäcksgatan och Kållasgårdsgatan
2 = Mätpunkt mellan Energigatan och Håkansgårdsgatan
Tot. registrerade pass.
Mätpunkt 1: 17 395 fordon
Vardagsmedel
Mätpunkt 1: 2 900 fordon
Veckomedel
Mätpunkt 1: 2 550 fordon
Medelhastighet
Mätpunkt 1: 59 km/h
85-procentil
Mätpunkt 1: 66 km/h
Maxhastighet
Mätpunkt 1: 139 km/h

Mätpunkt 2: 23 772 fordon
Mätpunkt 2: 3 900 fordon
Mätpunkt 2: 3 500 fordon
Mätpunkt 2: 56 km/h
Mätpunkt 2: 64 km/h
Mätpunkt 2: 152 km/h

Kollektivtrafik
Gå gärna in och påverka kollektivtrafiken för oss i Varla.
https://www.regionhalland.se/nyheter/paverka-framtidens-kollektivtrafik/
30 september: Medlemsmöte Hemberedskap, 19.00 – 21.00 ca

Varla Restaurangen Kabelgatan 9, Kungsbacka
Anmälan; vi behöver din anmälan senast 26 september till info@varlavilla.se
11–15 oktober: Vi ställer ut Containers i området för trädgårdsavfall
Mer info kommer per mejl.
28 november: Medlemsmöte ”Klimatfrågan, från globalt till lokalt, praktiska åtgärder på
hemmaplan”.
Mer info kommer per mejl.
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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

Återkoppling
Kom gärna med synpunkter och förslag på vad vi mer skall jobba med.
Vill du engagera dig i vårt arbete är du hjärtligt välkommen.
Varlaskogens vänner
Vi samarbetar med Varlaskogens vänner för att bevara vår fina skog i närområdet, läs mer på

http://www.varlaskogen.se/
Värva din granne
Värva gärna din granne som medlem i föreningen!
Stort tack för att ni stödjer vårt arbete som medlemmar i föreningen!
Hösthälsningar från Varla Villaförening!
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