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Medlemsinformation februari 2022 

 
Trädgårdscontainrar 22-24 april! 
Då ekonomin är god ställer vi ut trädgårdscontainers även nu till våren.  
 
Varla väst 
Vi har nu lämnat in vår överklagan till Mark- o miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Vi tycker 
framför allt det är anmärkningsvärt att det inte finns något förslag avseende bullerdämpning i 
planen, trots att det var ett av kraven redan från början när Kommunstyrelsen tog beslut om 
planprogrammet 2018. Även trafiklösningar och byggnadshöjder har ifrågasatts. 
 
Nytt om buller från E6 
Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun har, efter våra kontakter, skickat in en begäran till 
Trafikverket om en fullständigt redovisning av underlag för Trafikverkets bullerberäkningar samt om 
beslutet att ingen fastighet i området i dagsläget är aktuell för ytterligare bullerskyddsåtgärder 
(ärendenummer 2021/1668-4). Trafikverkets diarienummer i detta ärende är TRV 2020/90873. 
 
Boulebanan 
Under hösten har det varit spel på lördagar och onsdagar. Prova gärna när vädret tillåter igen! 
 
Arendalsleden - Varlavägen, breddning av väg 
Kommunens tidsplan; Granskning under första kvartalet 2022, antagande under andra kvartalet  
2022. 
Vi bevakar. 
 
Årsmöte 4 april 
Inbjudan och dokument kommer per mejl i mars. 
Plats: Restaurang Varla och vi serverar som vanligt kaffe, te och macka. 
 
Medlemsmöten 2022 
Kom med förslag på ämnen! 
 
Grannsamverkan 
Vi hjälper gärna till att starta Grannsamverkan, skicka mejl till info@varlavilla.se. 
 
Kollektivtrafik 
Kom med synpunkter om vad ni tycker om busstrafiken till och från vårt område. 
Tider; går de tillräckligt ofta, rätt tider, kvällar och helger? 
Andra synpunkter? 
Vad behövs för att ni skulle åka mer kollektivt? 
 
Återkoppling 
Kom gärna med synpunkter på vad vi gör samt förslag vad vi mer skall lägga vår energi på. 
 
Webb för mer info 
www.varlavilla.se 
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Varla Villaförening på Facebook 
https://www.facebook.com/VarlaVilla 
                                   
 
Använd gärna våra rabatter! 
Cramo 25%  Jannes Färg o tapet 15 till 20% 
Kba däck erbjudanden  Garageportexperten 15% 
1999IT 10%  Golvek            10%  
Kungspizza 10%  Clean Park                           erbjudande  
Aderbys  15% på produkter (8-10% på fasta installationspriser)  
Se vår hemsida www.varlavilla.se  för mer detaljer.  
 

Har ni energi och lust att engagera er i vår villaförening är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt. 
 
 

Stort tack för att ni stödjer vårt gemensamma arbete som medlemmar i föreningen! 
 
 
 

Snart är det vår! 
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