Mötesprotokoll 190603
Mötet öppnas av ordförande
Närvarande: Linda, Ann-Sofie, Elisabet, Robert, Lotta, Andreas, Caroline, efter klockan
18.30 kommer även Christer, dessutom hade vi bjudit in Josefin Selander, Ulrika Rylin och
Jeanette Larsson från samhällsutvecklingskontoret och näringslivskontoret.
Val av justerare Andreas Sandö
Dagordningen godkänns
Uppföljning områden:
● Bostäder - frågan kring bostäder tar vi upp med personer från
samhällsutvecklingskontoret.
● Motion - träning kommer att ske vid Fotbollsplanen bakom de svarta husen i
Väröbacka. Träningsstart onsdag den 12/6 18.30-19.30. Första tillfället tränar
alla gratis, sedan ska de som vill vara med vara medlemmar i föreningen för
att vara med och träna.
● Trafik - Frågan kring lägre hastighet vid Stråvalla förskola är fortfarande
aktuell. Politiker har röstat ner motionen kring lägre hastighet, men hamn och
gatuförvaltningen har fått upp ögonen för att hastigheten behöver sänkas.
● Skola/förskola - Linda berättar vad som sagts på skolans föräldraråd. För att
få detta protokoll kontakta skolans rektor.
● Näringsliv - Vi får sätta upp en anslagstavla utanför ICA Zachrisson och
kommer ta kontakt med snickare för att få denna gjord.
Övriga frågor: Vi kan få en bra plats på Norvalla marknad för marknadsföring. Vi behöver ha
ett möte för att planera bemanningen.
Vi behöver få fler medlemmar till föreningen. Vi behöver också få till att fler personer
engagerar sig i föreningen och vårt närområde.
I samband med att representanter från samhällsutvecklingskontoret var med på mötet tog vi
upp diskussionen kring cykelvägar i närområdet. Det som är aktuellt just nu går att läsa om
här.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/vi-bygger-och-forbattrar/
På karta.varberg.se går det att se vilka områden som är kommunägda och vilka områden
som idag är planlagda samt en massa annan information kring hela kommunen.
Rapport om den planerade pendelstationen i Väröbacka går att kontakta trafikverket för att
få tillgång till. Rapporten heter “Funktionsutredning - Väröstation - Ny station för
resandeutbyte”.

Inga nya områden i Väröbacka kommer att planläggas innan stationsplats är bestämd.
Stationsplatsen kommer att bestämmas inom det närmaste året. Det finns två platser som
utreds. Ett alternativ är söder om Limabacka och ett alternativ är norr om Väröbacka.
När Västlänken och Varbergstunneln är färdig kommer pendeltågen mellan Varberg och
Göteborg via Väröbacka gå mer regelbundet än vad det gör idag.
I Framtida översiktsplanen står att mycket bostäder ska byggas på privat mark. För att
byggnation ska påbörjas krävs initiativ från de privata markägarna.
När vi har jobbat upp vår förening kan vi söka en byapenning. Det är en check på 10000
som kan betalas ut till byaföreningar årligen. En representant krävs från föreningen. Det går
även att söka bidrag via en landsbygdscheck för större aktiviteter i samhället.
Hamn och gatuförvaltningen har ett bidrag som kallas mötesplats. Det går att söka via
Varbergs kommuns e-tjänster.
Ungdomsgårdar jobbar kultur och fritid med.
Häng för ungdomar kan vi kontakta hamn- och gatuförvaltningen för att se om de kan hjälpa
oss med någon aktivitet.
Nästa styrelsemöte är den 1/7 kl 18.30 för planering av Norvalla marknad.
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