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Årsmötet 18 februari lockade nära 40 medlemmar och var 
mycket uppskattat. 
 
Kungsbacka växer 
Under rubriken ”Kungsbacka växer” berättade Agneta 
Nordström från Kungsbacka kommun och Specialist 
Infrastruktur om kommunens planer för de närmaste 30 åren.  
Presentationen inleddes med en animerad film om 
nedsänkningen av järnvägsstationen i Varberg som börjar 

byggas nu under 2019. Det är inte omöjligt att även Kungsbacka får en liknade lösning, frågan har 
diskuterats i kommunfullmäktige under en tid och en förstudie är planerad! 
Ja, Kungsbacka kommun växer och kommer att växa; från dagens 83 000 invånare till 130 000 år 
2050, och Kungsbacka stad från 22 000 idag till 50 000 år 2050. Vi ingår dessutom numera i 
Storgöteborg och till och med i Storstadsregionen Köpenhamn. 
Det ställer naturligtvis stora krav på en hållbar expansion av såväl kommunen som staden; när det 
gäller samhällsfunktioner, hållbara transporter, expanderande näringsliv och social hållbarhet. 
Agneta berättade här om kommunens trafikstrategier som ingår i den digitala översiktsplanen och 
där nästa regionala plan gäller för tiden 2022 till 2033. Där ingår bla åtgärdsvalstudier avs. person- 
och godstransporter för hållbar tillväxt för sträckan Varberg – Göteborg, väg 158 samt 
nedsänkningen av Kungsbacka station. Här ingår även ett pendeltågsstråk väster om Kungsbacka, 
parallellt med väg 158 och med slutstation i Haga i Göteborg. 
En resvaneundersökning som genomfördes under 2017 i Kungsbacka kommun visar att vi fortfarande 
mest reser med bil men att resor med Kungsbacka stadsbussar sker dubbelt så ofta som 2010. Och 
under 2020 kommer 60 procent av dessa vara el-bussar!  
Avslutningsvis berättade Agneta om den förestående invigningen av Hede Resecentrum nu under 

våren och den sedan länge efterlängtade utbyggnaden av rondellen Varlavägen-Arendalsleden som 

kommer att ske under 2019. 

Ny styrelse 
Styrelsen består under 2019 av Leif Elmered ordf, Magnus Ruberg v. ordf, Jan Karlsson kassör, Stig 
Andersson sekr, Lotta Robertsson, Svante Paulsson, Alf Olofsson.  
 
Containers för trädgårdsavfall i oktober 
Containers för trädgårdsavfall har varit mycket uppskattat bland våra medlemmar och ställs ut igen i 
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 från såväl E6 som från Varlavägen. 
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På gång: 

 Kållasgårdsgatan kommer att asfalteras om under året och P-platserna märkas ut. 

 Vi har tillskrivit kommunen att mäta hastighet och trafikmängd på Stora Bäcksleden,  
Planeras till hösten. 

 Vi har tillskrivit kommunen angående säkerheten att gå över Stora Bäckleden till 
Busshållplatserna vid Lilla Bäcksgatan och Håkansgårdsgatan. Ingen framgång ännu. 

 Vi försöker påverka kommunen om bättre turtäthet och bättre anslutning till pendeltrafiken på 
Hede nya station. 

 Vi har tillskrivit kommunen om behov av busskurer på hållplatserna OK/Q8 och Smeagatan. 

 Samverkan med Varlaskogens vänner för att skydda Varlaskogen mot byggnation. 
 
Kommande aktiviteter: 
Rundvandring bland Varlas gårdar med Ove Börjesson, preliminärt den 18 Maj kl. 13-15. 
Inbjudan kommer! 
 
Vår verksamhetsplan för 2019 

 Fortsätta arbetet med bullerproblematiken inom området. 

 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 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! 
Cramo 25%  Jannes Färg o tapet 15% 
Kba däck erbjudanden  Garageportexperten 15% 
XL Bygg bästa pris  Comfortbutiken 10% 
1999IT 10%  Beijer Bygg  rabatterat pris 
Golvek           10% 
 
 
Stort tack för att ni stödjer vårt arbete som medlemmar i föreningen, 
 

Vårhälsningar från Varla Villaförening! 
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