Medlemsinformation sommaren 2019
Hej!
Nu stundar semester, lata dagar, sol och salta bad som vi hoppas att alla kan njuta av.
Här följer en kort redovisning av vad vi har jobbat med under våren och fortsätter med efter
sommaren.
Buller E6 och Stora Bäcksleden
Norra Halland skriver i en artikel 10 Juni: ”Sedan 1998 har trafiken på E6 mellan Kungsbacka och
Lindome ökat kraftigt. Den tunga trafiken har mer än fördubblats. Trafikverkets mätningar att
årsmedeldygnstrafiken på E6 mellan Kungsbacka och Lindome är 50 000 fordon 2018. Av dessa var
nästan 6 400 lastbilar.”
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 från såväl E6, Stora Bäcksleden som
från Varlavägen.
Buller Varlavägen
Kommunfullmäktige har efter påtryckningar budgeterat för en bullerskärm mot Varlaområdet i
samband med utbyggnaden av Varlavägen.
Vi bevakar att den inte kommer bort.
Hastighet Stora Bäcksleden
Vissa fordon håller mycket högre hastighet än skyltade 60 km/tim. Vi har uppmärksammat
kommunen på faran för trafikanter, ökat buller, fotgängares säkerhet vid övergång till
kollektivtrafikens hållplatser samt även problemen för bussarna att lämna hållplatsen på ett säkert
sätt.
Kommunen har bifallit vår förfrågan om hastighetsmätning som första steg. Den kommer att utföras
under hösten.
Hastigheten på våra gator
Även farten blir lite hög ibland på våra villagator, hastigheten är satt till 30 km/tim.
Har ni några idéer för att få en lugnare trafikmiljö bland barn och husdjur?
Kollektivtrafik
Vi har tillskrivit kommunen om busskurer vid OK/Q8 och Smeagatan.
Även om bättre anslutning till pendeltågen vid Hede station samt bättre turtäthet, så att det blir
möjligt för boende i området att klara sig med en bil i hushållet.
Laddstationer
Laddstationer för elbilar (IEC Type 2) finns nu vid Bengtsgårdsgatan och Nils Ebbesgårdsgatan. Maxtid
för laddning (och parkering) är tre timmar.
Senaste aktiviteten, rundvandringen bland Varlas gårdar med Ove Börjesson, 18 Maj
Aktiviteten blev mycket uppskattad, 25 personer kom och vandrade runt i området. Områdets
historia är verkligen Intressant.
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Facebooksida
Parallellt med vår websida kommer vi att starta upp en Facebooksida för att dela information.
Kommande aktiviteter
- Medlemsmöte: ”Om krisen eller kriget kommer”, v 40
- Containers för trädgårdsavfall 11–15 oktober
- Medlemsmöte: ”Klimatfrågan, från globalt till lokalt, praktiska åtgärder på hemmaplan”, v 48
Vår verksamhetsplan, beslutad vid årsmötet för 2019
 Fortsätta arbetet med bullerproblematiken inom området.
 Arbeta för bättre kollektivtrafik till och från området, framförallt i samband med
utbyggnaden av Hede station.
 Bidra till en bättre miljö genom att ställa ut containrar 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 industriområdet 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!
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Återkoppling
Kom gärna med synpunkter och förslag på vad vi 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.
Värva din granne
Värva gärna din granne som medlem i föreningen!
Stort tack för att ni stödjer vårt arbete som medlemmar i föreningen!
Sommarhälsningar från Varla Villaförening!
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