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Är det ytterligare något område som du vill lyfta fram som särskilt viktig?
Svante skriver här något för att testa första dialogen
Fri information från t.ex. bibliotek är mycket viktigt. Viktigt att ta fram ett fritt wifi som man som invånare
och besökare kan ta del av.
kvotera in mer olika grupper till vårberg, just nu är det mest låginkomstagare/lågutbildade som bor i
vårberg, absolut inget ont om låginkomstagare/lågutbildade, vårberg är ett otroligt trevligt ställe att bo
på, men om höginkomstagare (som jag själv) vill bo i vårberg bör dom kvoteras in. Det är aldrig bra att ha
en så homogen demografi, barnen behöver också högutbildade förebilder!
”Strävan mot storstad” - Varför då? Jag tror det unika ligger i att vara en mindre stad - med gott
självförtorende och ett nichat utbud!
I enkäten kopplas kulturen till nöje och inget fel i det. Men kulturen är också kärnan i något djupare som
handlar om bildning och som utgör grunden för demokrati och en genuin möjlighet att delta samhällets
demokratiska process.
Att Varberg strävar mot en hållbar utveckling, där alla fyra hållbarhetsaspekter beaktas.
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Utveckla orter utanför Varberg, levande små orter med samma inriktning som centrala Varberg men i i
mindre format. Ex. Fixa en mini galleria (inglasad i Bua Centrum) där kan man sen året runt träffa folk i alla
åldrar cafeteria, Pizzeria, innebandy arena i mini format. storbilds-TV för alla typer av aktiviteter, film,
teater, allmän info m.m. Varför inte också bygga en scen för uppvisning av teater, föredrag m.m. Levande
små orter året runt, inte bara på sommaren.
Det vore bra om kommunen som stor arbetsgivare, styrande organ och förhoppningsvis medborgarnas
förlängda arm, kunde ta lite ansvar för människor som är i behov av arbetsträning och liknande åtgärder.
Jag har under en lång period försökt finna platser för arbetsträning eller praktik, men det är lönlöst trots
att jag har lång arbetslivserfarenhet och 6,5 års högskolestudier. Det finns så många människor med
kunskap och erfarenheter som bara går hemma och längtar efter sysselsättning och som kommunen
kunde ha användning för.
Havet är allra viktigast fokus inkl. miljö, men även kultur och omtanke om alla åldrar är viktigt för att
marknadsföra Varberg.
Förändringsförmåga!
Ungdomssatsningar i form av lärlingsplatser, sommarjobb i massor, fritidsytor bl a en skateboardpark där
inlinebanan är nu.
Att det satsas på den verkligt dåliga kollektivtrafiken.
Ett köpcentra ute vid motovägen, tänkt vad pengar det kommer in när folk som varit på gekås stannar till
för att fika/handla. Hade känts skönt att kunna lägga sin pengar inom kommunen och inte behöva gynna
andra kommuner ex..halmstad eller kungsbackas stora köpcentrum. ett äventysbad och en skatepark
kanske kan vara en ide, för nu får man ju köra till helt andra kommuner och lägga sina pengar.
Bostäder måste finnas. När inflyttningen är hög o dessutom köpstark o vabergsborna sjölva inte har råd
att köpa hus är något snett.
Ingen tunnel
Bevara Varbergs ”själ”. Fortsätt vara en ”liten stad” men med det bästa som en större stad kan erbjuda
av tillgänglighet till hav och natur, fritidsaktiviteter, nöje och kultur.
Att behålla vabergs speciella charm i innerstaden och inte förtäta och förbygga den med stora hus. Att
verkligen satsa på att hela kommunen ska leva
Varberg har tydliga kvalitéer som ska värnas. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram och skapa nya värden.
Lägg fokus på max 2-3 konkreta frågor och satsa på dessa, tex den gröna och miljövänliga staden,
besöksstaden och den attraktiva boendeorten. Våga jobba med dessa profilfrågor utanför de ordinarie
ramarna. Då får man fler att engagera sig och kan även få ungdomar att tycka kommunen gör ett
spännande jobb. Fler bostäder behövs men fokus bör läggas mer på vilken typ av områden och
boendemiljöer vi vill skapa snarare än hur många hus som produceras. En strävan bör vara att det nya som
byggs i Varbergs skall vara av sådan kvalitet att det uppmärksammas i andra kommuner, artiklar m.m.
Varberg har en sådan utveckling att kommunen kan/bör ställa krav på exploatörer och byggare att
åstadkomma något bra! I utvecklingen av staden måste kommunen prioritera. Skapa en tydlig viljeriktning
och står fast vid denna. Då skapas bra spelregler för kommunens aktörer och en förståelse på vad vi
Varberg måste våga och gå i främsta ledet för innovativa lösningar på alla samhälliga problem och
utmaningar; miljöförstöring, nyfattigdomen, ungdomars hälsa och välbefinnande, frågor som konsten och
kulturens roll för välbefinnande m.m. Bygg inte om simhallen på Håsten. Bygg en ny bad- och
friskvårdsanläggning vid/på Simstadion (med mångfald och med flera entreprenörer inom rekreation,
friskvård och motion). Kanske kombinerat med en ny hotellanläggning. Flera moderna konstnärliga inslag i
det offentliga rummet både i staden och landsorten. Behöver inte nödvändigtvis vara några stora pampiga
projekt utan små men tydliga inslag på våra gågator, vid köpcentra, parker eller där man minst anar dom.
Trevligare informativa angöringar (vägarna in) till Varberg. Skall vara en plats man stannar till vid som gäst i
staden, för att få information och en stunds avkoppling i en trivsam miljö, innan man ger sig in i Varbergs
”vimmel”. Modernare och ”utmanande formspråk” i stadsarkitekturen, med mer ex. glas, stål och betong,
(inte som den nuvarande nybyggnationen av flerbostadsfastigheter jfr 60-talet). Funktionell och väl
anpassad in i t.ex. rutnätsstaden, men inte en efterapning av funktionalismen. Renodla stadsbilden en
stad måste få se ut som en stad inte en lantlig idyll med småhusbebyggelse allt från småländsk allmoge till
godsliknande herresäten. En stad har andra kvalitéer som inte landsbygden kan erbjuda t.ex. fler
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mötesplatser för samvaro och oplanerade möten. Dra inte ner järnvägsstationen i centrum hitta en
lösning med placering vid Jonstaka. Stationen skall ligga där människor bor och kommer att bo. En
satsning på tunnel genom Varberg medför så pass stora ingrepp och olägenheter att staden blir
obeboelig. Ta vara på och bevara Varbergs unika naturmiljö inte allra minst den fina havsmiljön och öarna
norr om Getterön, Getteröns fågelreservat (internationellt unikt), Åkulla bokskogar, Varbergs unika
möjligheter för sportfisket med bl.a. bättre skydd för mindre vattendrag (jfr. Himleån) som
reproduktionsområde för lax och öring. Balgö har blivit välbesökt under sommarhalvåret tack vare sina
fina stränder och fantastiska natur. Bevara dessa fina stränder (det höga betestrycket förstör stränderna)
och håll rent på ön från allt skräp som kommer från havet och besökarna. Balgö måste älskas varsamt då
det finns ett unikt natur- och djurliv här ute. Sätt upp bajamajor, en nödvändighet under
sommarhalvåret. Iordningställ något sjöområde inom kommunalägd mark där fisk kan planteras in (ex. Öring
och Regnbågsöring) och där bl.a. flugfiskeintresset kan utvecklas (Jfr. Hökensås i Västergötland eller
Harasjömåla i Blekinge). Varberg kan bli ett sportfiskecentrum med vårt fina Havsöringsfiske, fisket i havet
med turbåtar, fiske i insjöar på naturliga bestånd och ”put and takefiske” i särskilt iordningsställda sjöar.
Varberg har ju också ett av Sveriges ledande grossistföretag inom svenskt sportfiske (Fladen fishing). Satsa
på att göra våra mindre vattendrag rena från olämpliga utsläpp som gödningsmedel och andra
föroreningar. Öka insatserna för att hitta källorna till föroreningarna. Den strandnära betesdriften kring
rinnande vattendrag, våra insjöar och utmed havsstränderna måste ifrågasättas. Är det en källa för
föroreningar? Dra inte ner på kalkningen av insjöar. Vår natur, parker och stränder måste vara fria från
skräp och föroreningar med ökade städ- och vårdinsatser. Idag är detta ett stort problem och har blivit
mycket sämre. Bevara närnaturen (bl. a. stadsnära skogar) i och kring centralorten viktigt både ur
ekologiskt och rekreativt syfte. Det räcker inte med bara strandpromenaden. Varberg är inte bara staden
innanför vallgatorna. Ändra fokus! Varberg är inte heller bara sol, bad, strandpromenad och handel. Vår
kommun har så mycket mer att erbjuda när det gäller vår kulturmiljö och natur. Marknadsför och ändra
inriktningen på Turistverksamheten (som idag inte alls har någon känsla eller kunskap om våra unika
kultur- och naturvärden). Allt för mycket fokus riktas mot staden innanför vallgatorna. Marknad Varberg
kan inte bara fokusera på den centrala handeln i Varberg. Det finns andra delar bl.a. Breared och Håsten
som kommer att bli allt viktigare med ökat boende. Hela kommunen skall leva. Slow Food staden Varberg
måste bli ett begrepp med ekologiskt, närproducerade livsmedel. Kommunen måste ändra sin policy och
handla från dessa producenter. Bättre satsningar på evenemangs- och kulturstaden Varberg. Kvalité
måste vara ledordet. Lägg ner ex. Wheels and Wings som inte tillför Varberg något positivt. Bara
nedsmutsning, fylleri och negativt för miljön. Ta vara på vår kulturhistoria och gör den tillgänglig. Det
finns så mycket i Varbergs kommun som är högintressant i form av lämningar, byggnader och kulturmiljöer.
Vår gränsbygd och den gammeldanska tiden med munkarna och järntillverkningen i Ugglehult,
slättbygdens stenåldersboplatser och gravar, Dagsås och Sibbarp med sina fina torplämningar, den
medeltida staden och Varberg som har flyttat så många gånger och inte allra minst våra kyrkobyggnader
m.m. Varbergs kulturhistoria är inte bara Varbergs museum (fästningen) och föremålen. Ändra fokus bort
från det museala tänkandet det är otidsenligt. Vi har i kommunen en mycket aktiv hembygdsrörelse som
bl.a. kan förmedla en rik kunskap om livet och människorna på landsbygden då som nu. Pröva att utforma
parkmusiken i Societetsparken med hjälp av ex. enskilda arrangörer och utövare inte allra minst
föreningslivet. Lägg ner flygfältet på Getterön som har tjänat ut sin roll. En utbyggnad och asfaltering
medför ökad olägenhet för de kringboende och närliggande naturreservaten. Det är beklagligt att de
finaste områdena i och kring centralorten skall vara omgärdad av en ständig bullermatta från flyget
(framförallt under sommarhalvåret). Utfärda klara och tydliga lokala bestämmelser för hur fritidsbåtarna
får framföras i Varbergs farvatten. Olägenhet förekommer med vattenskotrar och alltför höga hastigheter
från snabbgående båtar (bl.a. där det idag råder fartbegränsningar). Varberg måste få vara den goda
kommunen där vi tar hand om varandra. Det är bl.a. en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo
(bekämpa bostadslösheten). Det ska inte få finnas bostadslösa i Varberg. Bygg fler flerbostadshus med
hyresrätter (till en låg hyreskostnad). Ta klart ställning mot droganvändning (motverka alla typ av
arrangemang där droger och alkohol glorifieras eller utgör ett huvudsakligt inslag). Förbättra
missbruksvården och satsa förebyggande. Stöd alternativa vårdprojekt för vård av unga missbrukare.
Bekämpa ungdomsarbetslösheten och ge ungdomarna meningsfull sysselsättning med riktiga jobb. Skär
inte ner på sommarjobben. Fler ungdomsgårdar är inte lösningen. Satsa på fler projektinriktade insatser
för ungdomar. Och öka ungdomars verkliga inflytande, vad vill dessa? Mycket oroande med signalerna om
att unga inte mår bra och i en del fall tragiska konsekvenser. Har en känsla av att man inte riktigt går till
botten med problemet. Förslagen om åtgärder för att hjälpa de unga förefaller många gånger vara väldigt
tafatta. Trots att så många ”experter” verka vara inblandade i olika fokusgrupper. Satsa inte ensidigt på
idrotten, den har inte den fostrande roll som många tror. Den demokratiska och personliga fostran som
idrottsrörelsen sägs stå för måste ifrågasättas och granskas. Satsa på ett ungdomens kulturcentrum med
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hjälp av ex. folkbildningen i Varberg. Idag har alltför många särintressen tolkningsföreträde i den
kommunala planeringen. Dels pga. gamla maktstrukturer och ingrodda kulturmönster som inte tillhör en
modern öppen och tillmötesgående stad/kommun. Jfr Marknad Varberg, flygfältet, byggnadmarknaden i
Varberg m.m. Ta emot fler flyktingar som behöver skydd och trygghet. Ta bort trafiken från gatorna
innanför vallgatorna. Öka kollektivtrafiken med mindre tillgängligare trasportmedel som biogasdrivna
minibussar. Öka användningen av solenergi och biogas i kommunala anläggningar. Verka för att lägga ner
kärnkraften till förmån för alternativa förnyelsebara energikällor. Verka för att få hit
tillverkningsindustrier med miljöinriktning. Idag förefaller mängden, att få hit som många företag som
möjligt , vara ledstjärnan. Satsa mer på kvalité och som har med framtidens behov och marknader att göra
som t.ex. alternativ energi, vågkraft, solenergi, alternativa transportmedel, ekologisk
livsmedelsproduktion, upplevelse, företag med design och formgivning, bereda möjligheter för skickliga
konsthantverkare m.m. Satsa mycket på kultur, bildning och utbildning. En förutsättning för att Varberg
skall utvecklas och att de nya jobben skall komma Varberg till del.
Förbättrade villkor för centrumboende. Ex boendeparkering för de som inte har tillgång till
parkeringsplats vid bostaden. Idag, med 24 timmarsparkering i centrum måste bilen flyttas varje dag.
Miljöpåverkan????
Musik, levenade musikliv med replokaler och scener, skivaffärer och musikaffärer
Det börjar bli dagsattse till Varberg som kommun och inte bara en stadskärna. Kanske dags att göra lite
som staten har gjort, lägga ut olika saker på olika delar i landet. Jag tror att det är först när vi får med
oss varenda kvadratmeter i komunen som vi kan bli riktigt starka och profilera oss utåt. Dags att ta ett
helhetsgrepp och inte bara satsa på vindkraft på landsbygden, utan rekomendera företagare att satsa en
bit utanför stadskärnan. Avstånden till motorvägarna är ofta inte så långa. Företag, arbete, turism,
upplevelser allt går hand i hand.
Rensa upp utmed järnvägen gör det välkomnade att komma till Varberg med tåg..
Tjänstemän och politiker behöver förstå att företagandet har ändrat sig under senare år. Det handlar
inte bara om handel, turism och hamnen! Allt fler mindre företag samverkar idag i nätverksform i st f att
anställa. Man samarbetar med andra mindre företag i t ex stora offentliga upphandlingar. Kompetensen
för att stötta detta nytänkande hos företagare finns inte i Vbg. Varför är t ex hamnen i Varberg med som
egen fråga i er enkät, men inte infrastrukturen på lansbygden? Det har redan tidigare kritiserats offentligt
tidigare och nu görs samma misstag igen. Som man frågar får man svar! Bostadsbristen och bristen på
förståelse för hur nätverksbaserade företag arbetar är påtaglig i Varberg. Dessutom är trafikkaoset
ständigt återkommande. Den nya rondellen vid B Sv:s väg/Monarkv är t ex fullständigt livsfarlig för
cyklister kommande norrifrån eftersom cykelbanan skyms av ett stort hus! Hur tänkte ni där? Och snälla:
Sluta med miljöförstörande MC-korteger o Wheels & Wings i stan!
Ett levande kulturliv och arrangemang även på vintersäsongen.
Kontaktmöjligheter mellan komunala förvaltningar och medborgare breddas och förenklas
Vad vill Varberg vara? En ”Västkustens pärla” med idyllisk stadskärna, vacker natur och ett rikt utbud för
turister eller en sovstad för arbetspendlare till Göteborg, där privata intressen går före att bevara det
som faktiskt gör Varberg unikt? Ska ”Varbergare” ha råd att bo kvar i sin stad, eller tvingas de ut från
centralorten pga priset på bostäder? Vem skall staden vara till för?
attityder människor emellan här bör den kommunala förvaltningen gå före i att ha en positiv och generös
attityd både utåt och inåt man ska kunna vara ”profet i sin egen hemstad”......det ska ses som en tillgång!
Varberg är ”unikt” p.g.a sin närhet till havet, det måste man utnyttja på bästa sätt. Havet måste vara
tillgängligt. Bygg bostäder där människor vill bo, med vissa begränsningar givetvis :) Tillgänglighet gällande
kommunikation är otroligt viktigt för att ”bredda” Varbergs arbetsmarknad. Dvs. att vi vitruellt kan se Gbg,
Hstd m.fl. som ”vår arbetsmarknad”. Tåg genom centralorten är ett måste, tror jag. Välmående
pensionärer med god ekonomi ger positivt cash flow initialt men kommer att kosta. (Inte meningen att
tänka på människor som en vara men det är den faktiska sanningen. För att vara en välmående kommun
krävs intäkter...). Vi skall vara en aktiv kommun för de ”nyvuxna”. Vi har alla möjligheter att vara det.
Trevlig befolkning, trevlig miljö, mycket aktiviteter mm. mm. mm.
Barn med funktionshinder (adhd, autism, asperger m m). Att de får den hjälp det behöver i skolan. Att
skolan ska få de pengar de behöver för att kunna sätta in extra resurser i de klasser som behöver hjälp.
Alla barn får inte en diagnos och betraktas bara som stökiga. Skolan ska kunna sätta in resurser även till
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barn utan en diagnos. Plus att pengar måste läggas på rehabilitering, ex: simträning med hjälp av
specialpedagog (finns inte längre), lägerverksamhet o s v. Plus att pengar ska sättas till skolmaten.
Kommunen ska inte behöva köpa mat från utlandet när det finns att köpa här. Det går att laga bra och
billig mat med råvaror som är lokala.
Att Varberg ska ha kvar sina industrier absolut ha hamnen kvar där den ligger idag. Politiker och andra
intressenter har idag en väldig förmåga att sträva mot ”storstadswannabe” med bara flotta bostäder och
arbetspendlare som åker tåg till andra arbetsorter. Man får intrycket att vi inte ska ha några industrijobb
som smutsar ner överhuvudtaget (det ska tydligen överlåtas åt andra) Personligen tror jag mera på en mix
av olika arbetstillfällen som genererar inkomster till samhället.
Jag tror att det alltid är ett bra sett att lägga stora planer och komma halvägs än att lägga dem alls. Att
Varberg skall bli Halland största stad samt bästa stad är något att de ifram emot.
Bygg inte bort det som attraherar folk att flytta till och bo kvar i Varberg nämligen småskaligheten, kust
och kulturlanskapen. Om man vill ha storstad så kan man ändå inte konkurrera med Göteborg som ändå
ligger så nära! Värna om de kvaliteer som Varberg har och såga inte av den grenen! Höga byggnader, dålig
stadsplanering och arkitektur adderar inte till Varbergs attraktion. Titta på andra platser i europa där
man är mycket mån om att bevara sina kulturvärden ex. Frankrike och Storbritannien.
Behålla småstadskänsla, inga fler byggnationer på höjden (tänk Paris istället för London).
En modern småstad med känsl av storstad, närheten till havet får inte blockeras, snarare framhävas eller
göras tillgängligare. Boende i eller nära hamnen, utbyggnation av hamnen för fritidsbåtar och nöjen, spara
mark ganska centrumnära för fritidsaktiviteter så som ridning, joggning, mountainbikeing. Gör om
simstadion och hela/halva stenbrottet till en gigantisk äventyrspark för vatten utomhus och inomhus, med
klättring och gym. Hjälp Varbergs Ridskola och Ridklubb att växa och få bra möjligheter att växa med
utomhus aktiviteter. Mera konstgräsplaner i varbergskommun för fotboll, Ishall i stan, Tågstation centralt.
Lösa trafik situationen i centrum, och då menar jag inte att stänga ute alla bilar. För att få ett levande
centrum måste man tillåta biltrafik annars dör centrum till förmån för handel utanför och eftersom
Varberg inte har ngt sådant handelscentrum blir det till förmån för andra städer.
Att man har ett kvalitetsperspektiv som innebär en insikt i det småskaliga är av godo när det gäller
Varbergs framtid i stället för det kvantitetsperspektiv som utmärks av en strävan mot att bli en storstad.
Varberg ska bli synonymt med livskvalitet. Vikten av att bygga fler seniorboenden/hotell med tillgång till
24 h service för de äldre som är så pass friska att de i stort klarar sig själva och på så sätt få omsättning av
bostäder/villor vilket i sin tur skulle leda till en lägre nybyggnation av bostäder på den goda åkermarken,
som vi såväl kan komma att behöva använda i framtiden
Lyfta fram Varberg på vinterhalvåret, satsa på de som bor i staden för att känna att staden är värd att bo
i även på vintern. Skapa sommarkänslan på vintern.
ungdomar
Dubbelspåret måste snarast byggas utmed motorvägen. Sätt igång genast!!! Förutsättningarna i Varberg
har ändrats enormt sedan tunneldiskussionen startade och beslutades på 80-talet, för över 25 år sedan!!!
Undersök var folk bor idag och var ni tror de kommer att bo om 25-50 år framöver Nu när statens pengar
måste gå till ett enormt underhåll av Sveriges alla järnvägsspår, hela tågtrafiken håller ju på att kollapsa,
så kommer det aldrig att finnas pengar över till en tunnel, så sätt igång och bygg en öster om centrum
innan alla pengar är slut. Pengar i Varberg behövs mycket bättre till att snabbt bygga många fler bostäder
och förbättra vården och skolorna. Hur länge ska vi vänta???
Bygg gärna vindkraftsverk i våra skogar.
att köpa närproducerat, ekologiskt odlat så långt det är möjligt Gärna järnvägen utanför stan, med bra
kommunikationer går det, se ex. landskrona
Förebyggande arbete i samverkan med alla aktörer som finns både offentligt och privat
Vilken meningslös enkät, samtliga områden är ju egentligen viktiga och det som saknas i visionen är ju
SJÄLVA VISIONEN! HUR ska framtidsvisionen uppnås, det är den viktiga frågan.
Många fler bostäder behövs - som det är nu är det under all kritik, väldigt omöjligt att få tag i en bostad
inne i Varberg. Förtäta stadskärnan, bygg på höjden, flytta ut industriområderna utanför staden. Fler
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affärer utanför stadskärnan, för den är stört omöjlig att ta sig till om man har bil.... Mer satsning på
skolan. Försök att få invånarna i Varberg att bli mer öppna mot nytt folk istället för att spjärna emot och
vara bakåtsträvare. Låt fler få bo i Varberg!
Bygg mer!
-Undvika att gator i centrumkärnan blir till ”Sovstad”, tomma genom stimulera liv och rörelse mellan
husen, butiker etc. -Prioritera stränderna i Apelviken. Fyll på, ny sand i Solviken. Win-win situation.
Turister som trivs = mer pengar.
Förstör inte innerstaden med alla dessa hyreshus.
Satsa på ungdomarna, de är vår framtid, bygg ishall, ny simhall, renovera simstadion, skatepark mm.
Handikappanpassat
När det gäller skolor bör friskoleutbudet styras så att det inte bara blir turism och media. Lyft fram
matematik och språk också! Tänk rent engelskspråkiga linjer, tänk kinesiska och ryska, tänk
spetskompetens i matematik! För övrigt bra enkät men märkliga val om hur länge man har bott i Varberg.
Om man är född och uppvuxen där, har bott en stor del av vuxna livet utomlands och sedan kommit
tillbaka, vad klickar man då?
Fler bostäder, speciellt så at unga kan få en egen bostad, så att varberg inte blir en stad för äldre. Fler
arbetstillfällen för högutbildade.
Våga göra Varberg inbjudande. Allt nytt är inte av ondo.Förvänta inte att havet är nyckeln till allt. Titta
ex hur man gjort i Malmö (och flera andra städer i Sverige) i området vid Öresund - fina områden vid
vattnet utan att man förstört det naturliga. Självklart ska vårt havsband få vara kvar, men inte överallt.
Tåliga och kraftiga motionsredskap i anslutning till motionsspår för styrketräning. Vore trevligt med fler
serveringar runt torget..när man nu kan få önska fritt Kolla med ungdomar vad de är intresserade av skatepark ex
Äldreomsorgen-äldreboende, fler sådana dem bygger nu på breared! Gärna med läkare under samma tak
som de boende. Badland på simstadion, med bad inomhus så det kan vara öppet året om. ”Badhotell”?
Mer aktiverter åt tonåringar som är nära dem, gärna inom sport/äventyr/musik. Kanske tävlingar.
Restaurang i hamnen/strandpromenaden med utsikt över havet!!! Grupp aktiviteter för pensionärer,
utflykter till de områden dem själva har svårt att ta sig. Gekås, Grimeton.
Istället för Ishockeyhall satsa på befintliga byggnader såsom Simhallen! Äventyrsbad lockar familjer från
flera håll - särskilt när det inte är vackert väder så har man alternativ! Se tilla tt det är öppen även på
lördagar då fler familjer är lediga!! Fler företag i kommunen = fler arbetstillfällen och rotation från
kommunala till privata och tvärt om! Vi vill bo i vår stad, tänka på våra värderingar som miljö - det måste
finnas en möjlighet att verka efter det!
Vi måste tänka på våra barn, förskolan vi har idag kan vi inte vara stolta över. Barngrupperna måste
minskas och personalen måste få en rimlig arbetssituation. Dessutom bör personalen få fria måltider
eftersom de äter tillsammans med barnen. Skola och omsorg för sjuka och gamla brottas med samma
problem. Varberg bör inte ha som mål att jämföra sig med de kommuner som satsa så lite pengar som
möjligt på den ”mjuka” verksamheten.
Det är oerhört viktigt att politiker inser att det bor folk inte bara i staden och i serviceorterna utan även
utanför dessa på landsbygden och på den östra sidan om E6:an!!
Ta ungdomar på allvar när det gäller skola, arbete, bostad osv liksom satsa på åldringsvård, hemtjänst,
sjukvård och utvärdera de privata alternativen innan den kommunala verksamheten utarmas
Läxhjälp i skolan, Praktikmöjlighet i högstadiet Sommarjobb till åk 9:or för att få en motivation inför
framtiden Fler parkeringsdäck för att motverka ”rundkörning” i centrum.
Varberg har ett fantastiskt läge vid havet med fler fina stränder nära centrum. Detta tycker jag ska lyftas
fram ännu mer i reklam för Varberg. Även ett område likt västra hamnen i Malmö eller bryggan i
Helsingborg anser jag Varberg bör ha något liknande.
Trafiken i centrum.
Lediga tomter att bygga privatbostäder p

Page 9 of 25

Satsa på serviceorterna utanför centrala Varberg vad det gäller byggnation, industri och service
Turismen i Varberg är otroligt viktig att utveckla, det ger fler 100 arbetstillfällen under säsong och ett
flertal åretruntanställda, genom att fortsätta utveckla turismen och förlänga säsongen kan hela varberg
växa
Offentliga rum d v s bevara de parker som finns och gör gärna nya. Se till att det finns något för alla i
parkerna.
Hållbar utveckling i hela kommunen
Viktigt att behålla stadskärnan, området kring fästningen. Gamla hamnen Bättre miljö vid vid norra
infarten mot färjan och järnvägsorådet. Rensa upp!!!
Att kommunen utnyttjar viljan från Veddige att bli attraktivt alternativ till södra Varberg.
bättre upplyst och fler papperskorgar på strandpromenaden Fler idrottshallar Bättre utbud av shopping
Prioritera samhällen utanför centralorten. Vi har startat projektet ”Vår by och vår framtid” i Veddige oh
engagemanget är stort. Nu hoppas vi på att beslutsfattarna ger oss sitt stöd för att Veddig skall blomstra
igen som ett samhälle med fokus på företagande, bra boende, skola och omsorg!
Tillgänglighet med boende och satsning på ”yngre” människor, innan man satsar på familjeliv och framåt
och att erbjuda ett aktivt liv genom satsa på mer restauranger, kvällsöppna cafeer etc. samt billigare
bostäder.
möjligheten till lokal/närproducerad mat . vara rädda om den stadsnära åkermarken och se den som en
möjlighet.
Att man även i framtiden kan njuta av lugn och ”avskildhet” vid våra fina nakenbad. Kanske införa en
”snackhörna” för dem som prioriterar att snattra och umgås högljutt och ideligen prata vitt och brett i
sina telefoner. För min del är lugnet och vågornas skvalp det viktigaste för en tillfredsställande
naturupplevelse vid havet.
Det fattas bostäder ,lägenheter i Veddige alla resurer läggs till centralorten här finns många äldre som vill
bo kvar men inte i stora hus. Cykelbanor utanför centralorten behövs
Utveckla Varbergs inland med besöksnäring som bygger på ekologiska och småskaliga aktiviteter. Citta-slow
tanken med avspänd miljö och god mat Inga stora vindkraftverk mitt inne i vårt vackra inland.Vindkraftverk
kan finns vid motorväger, industriområden samt ute till havs. Utveckla en uthållig kommun där ekologiska,
sociala, kulturella och ekonomiska aspekter gs samma betydelse.
Möjligheten till bostad, idag är det otroligt svårt att få en bostad. Jobben finns men inte bostäder!
Varberg borde profilera sig mer som en musikstad.
Tycker att det är viktigt att det bildas mötesplatser för alla åldrar och intressen. Integrerar olika
verksamheter i varandra där människor har möjlighet att träffa varandra. Mat, kultur,idrott kan samspela
om sina intressen under samma tak. Utveckla de olika centra som fästningen, fågelreservatet,
bibilioteket,campus, osv till att ha mötesplatsen som fokus!
Arbete, boende och fritidsutbud för ungdomar.
Mer utveckling på landbygen norr om centralorten. Det gäller alla former som skola, omsorg, bostäder
och kommunikation
att bevara vård o omsorg i kommunal regi
* Promenader efter vattnet - t ex Fästningen-Apelviken t o r) ger inte bara motion utan också livskvalitet,
bättre hälsa och välbefinnande (alltså mänskliga mervärden och unika sådana) * Glöm inte dragningskraften
som klutahandeln och torget har - inte minst under sommaren * Varberg kan också vara ett sommarcenter
för vissa återkommande aktiviteter inom kultur o sport * Glöm t ex inte varumärket cykel: Monarkstaden
borde gå att göra något av * Kombinera t ex intresset för bilden ovan fästningen vs kallbadhuset m
människans behov av både kultur och motionsupplevelse
Respekt för och vård av ”det gamla Varberg” som gör att inflyttare känner att de kommer in i ett
sammanhang som sträcker sig långt bakåt. Allt kan inte bevaras men vid stadsplaneringen bör större
hänsyn tas till stadens historia och förflutna.
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Låt Varberg vara en småstad. 2 km radie från centrum. Bygg bostads- och industri- områden utanför
småstaden (halvcirkeln). Bevara Hallands kustområde (2 km inåt land) som ett lågbebyggt område. Utöka
campingen vid/från Träslövsläge till Södra Näsvägen. Lägg stationen under eller utanför staden.
vi ska vara rädda och bevara våra grönområden och inte bebygga dessa
Barnomsorgen är MYCKET VIKTIG. Vår framtid måste vi vara rädda om.
Järnvägssträckningen genom kommunen. Att alla hjälps åt att hindra ett tunnellalternativ.
Gör Varberg motorklubb större och bättre!!
Jag önskar att äldrevård o skola/förskola i vbg strävar efter att vara kommunal. Jag önskar att det INTE
blir en tunnel i varberg. Jag hoppas att järnvägen kommer att gå utmed motorvägen och att stationen
kommer att ligga vid åttabro och bussar kör täta turer. Då kunde även alla som bor utanför varberg ställa
bilen där och ta bussen in till stan. Sedan kan vi bygga fina bostäder till vanligt folk på marken som blir
över där spåret fanns.
Gör som i Helsinborg och Malmö med Varbergs hamn, vilket skapar stora möjligheter för företagandet,
boendet och turismen. Närhet och havet är unikt för Varberg, ta vara på det!
Att se de människor som inte har en stor röst, att inte bara se och höra de som skriker. Hemlöshet.
Ungdomsarbetslöshet.
hållbar utveckling inom alla områden!
Tillgängligheten att alla är välkomna överallt och att alla kan komma in överallt är viktigast för mig.
Bilfri innerstad. Att bussarna inte körs tomma, gärna att pensionärer kan åka gratis för att slippa tomma
turer.
Se barn och ungdomars behov är viktigt när det exempelvis gäller fritidsutbud. Tex. vid ombyggand av
simhall: Skapa ett äventyrsbad!! (Borde dock inte dröja till 2025!!!! Skulle även locka turister. Genomföra
enkäter till ungodmarna tex. via skolan, vad de har ör behov /önskemål om aktiviteter på fritiden!
Att man bevarar den gamla bebyggelse som finns kvar i stadskärnan och inte bygger höghus innanför
Vallgatorna. Att man inte bygger höghus på Läjet eller Södra Näs
nej
nej
Vill införa vision ”lilla torg” och vision ”Darling harbour”. Se hur Lilla torg fungerar som social samlingsplats
i Malmö och hur man nyttjat hamnen i Sydney för restaurang och nöjesliv..
Det är viktigt att se till att service finns även på landsbygden. Såsom mataffärer, bensin ,bussförbindelser,
arbetstillfällen, möjlighet att få bygga hus mm.
Bredda utrymmet för ungdomar att ta del av idrottsutbudet. Ishall, bandyhall,friidrottens
träningsmöjligheter vintertid,fler konstgräsplaner m m.
Serviceorterna måste utvecklas, lika viktigt att ha utveckling där som i stadskärnan
Fler parkeringshus nära centrum. Kultur-/evenemangshus för t.ex. musikframträdanden, små
teaterföreställningar, högklassig biograf, restauranger, m.m. i centrumnära läge, förslagsvis vid nuvarande
parkeringsplats framför societetsparken/Fregatten. Utbyggnad av Campus; komplettering med
studentbostäder, exempelvis genom ombyggnad av Gamlebyskolan när biblioteket flyttar tillbaks till sina
riktiga lokaler. Bättre kollektivtrafik i centrum, t.ex. med mindre bussar som går tätare turer.
Kommunikation: Bygg dubbel/trippelspår utanför centrum. Bygg INGEN tunnel. Tänk 50 år framåt.
Goda bibliotek.Att öppna ögonen på barn i alla åldrar genom att lära dem att se...besöka utställningar, få
se ärligt menad konst i skolan och få möjlighet till fritt konstutövande under god ledning.Guidning under
konstutställningar.. Möjlihet att lära sig fåglar och växter i ännu högra grad än nu.
Att invånarna engagerar sig i konstruktiva, sunda aktiviteter - för att motverka brottslighet, överdrivet
festande och våld. Bör vara ett tema också under hela skoltiden. Hälsoskolor?
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Bra om bussarna gick även på kvällstid och helger. Som pensionär har man inte råd att åka taxi. Det
resulterar i att man ibland får avstå från bio, teater och musikevenemang. Det är viktigt med sådana
aktiviteter även för pensionärer.
Motorvägen är klar. Dubbelspåret med tunnel under staden måsta vara klar till 2022. Varberg bör ha ett
flygfält med ca 800 m asfalterad rullbana för affärsflyg, taxiflyg och varför inte regeringsplanet ibland.
Hamnverksamheten är mycket viktig och måste utvecklas. Staden måste hållas snygg och prydlig i stort
sett året om - inte bara 3-4 månader på sommaren för turisterna. Badstränderna måste göras trivsammare,
alltså inte bara hållas ”naturliga”. Kontakten mellan stugbyar/campingplats och Apelvikens badstrand
måste göras mera direkt och trevlig utan ”grusparkeringar” och andra störningar. Gång- och cykelvägar är
mycket viktiga, så att det inte uppstår för konflikter med bilar och motorcyklar.
Bostäder i form av hyresrätter anpassade för alla typer av människor och inte bara för 55+ Ställ krav,
använd markanvisnings instrumentet och planmonopolet för att få fram hyresrätter.
Sluta omgående med förtätingen! Det dödar innerstaden & tar bort dess charm. Vi är trötta på
tegelhusen! Börja utöka staden geografiskt istället. Marken är billigare och det ger billigare bostäder.
Satsa på områden med billiga och mindre bostäder för den yngre generationen.
Öka intresset för barnfamiljer att flytta till vbg kommun, allt från bb, bostäder, grundskola, aktiviterter,
miljö
Lång framför amning vad det gäller tomtmark - både privat o näringsliv. Nolltolerans vad det gäller
nedskräpning ( gäller i synnerhet sommartid då situtionen är extrem, i synnerhet utmed kustlinjen/
stränderna) Ofattbart skräpigt! Ökade bidrag till offentlig konstnärlig utsmyckning. ”Smakråd” vid
nybyggnation. Typex. Rusta/EM, Cheapy-byggnaderna , oestetiska kolosser utmed Varbergs infart, villor
likt Jönssons hus på Hästhaga som inte är anpassad till miljön. Använd kommunal mark ändamålsenligt; gör
om inlinesbanan som Aldrig används och bygg förslagsvis istället en skateboardramp - plats för ungdomar/
barn en plats som verkligen skulle användas. Öka/ förläng simstadions öppettider. Varberg ska bli bäst på
korta hanläggningstider alla kategorier. Varberg ska bli bäst på äldreomsorg
bevara småstadskaraktären, satsa på dem som redan bor här istället för en enorm inflyttning
Mer bostäder, det är svårare att få hyresrätt i Varberg än Göteborg! Två problem, dels finns det för få
lägenheter och dels hyresnivån är mycket hög. En lösning kan vara mer kommunala bostäder i bra lägen...
Lycka till
En väl fungerande arbetsmarknad med ett större utbud av sysselsättning för många olika kategorier samt
ett större utbud av arbetstillfällen och uppdrag för olika kategorier högskoleutbildade, bl a för att leva
upp till att vara ett kunskapssamhälle.
inte bara staden utan även tätorterna ska ha bra service, kommunikationer, cykel och gång vägar och
blomstersmyckning se även till dåligt asfalerade vägar i tätorterna
Landsbygden och dess skolor och möjligheter att hyra ett boende
Mer inflytande för medborgarna i Varbergs kommun! Skolan - allt tystas ner när det gäller framtida planer.
Simkunnigheten i Varbergs kommun. Skall ingå i skolundervisningen - vilket inte görs....
Glöm inte serviceorterna utanför Varberg, exempelvis Bua. Det är viktigt att de mindre orterna har
tillgång till bostäder för både unga och gamla. Byggnadskontoret måste göra detaljplanering i god tid, och
det görs inte idag.
Bredband- Fiber 1oo mb i hela kommunen. Prioritera simhall-slopa ishall i Varberg.
Att hålla hela kommunen levande. Eftersom en kommun har en gräns ut emot en annan kommun så är det
varje kommuns ledning att tillse att de ytter delarna mår bra. En kommun mår inte bättre än de delarna
som mår sämst och mår de perifera områdena bra så mår också hela kommunen bra. Ett samhälle med
friskhetstecken är ett samhälle som ser de svaga och de små och värnar om dem. Om man nu tänker sig
växa, är det viktigt att man skapar goda förutsättningar i hela området man är satt att styra över och ser
till helheten.
Framförallt en långsiktig plan så att det blir struktur och arbetsro. Tänker först och främst på
detaljplanen som måste ligga i ett visst antal år. Fortsätt satsa på småföretagandet och framförallt
upplevelse/turism på landet för att tillgodose och visa upp HELA vår kommun. Lyft också fram vårt fina
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och välskötta lantbruk.
Natur, miljö, frisk luft, landsbygd,,lantbruk, odling samt gröna ytor, ger staden möjlighet att andas och
leva och utvecklas
Levande landsbygd är något alla vill ha! Men då måste man aktivt verka för att det skall vara attraktivt att
bo där - med skolor, affärer, kommunikation för de familjer som bor på landsbygden, nybyggnation! Att
kommunen själva gynnar sina lokala producenter och företag - gärna de som finns på landsbygden. Det
genererar i arbete och så är den positiva spiralen igång!
F-9. Tänk om. Det behöver inte vara F-9 enehter på alla skolor. Det är för små skolor för dem som går i fd
högstadiet. Eleverna får inte behöriga ”legitimerade lärare” i alla ämnen om det är för små enheter. Tillåt
fler skolor att vara f-5 och gör sedan större skolor i de äldre åldrarna. Ungdomarna behöver även få träffa
nya kamrater, så att de inte är fast i en roll från F till 9. Satsa på att bygga ett vattenland när ni ändå ska
renovera simhallen. Gör det ordentligt så att vi inte behöver åka 8 mil i framtiden för detta ändamål.
Kollektivtrafik, stadsbussarna bör vara tillgängliga både från norra delen av stan till den södra. Som det är
nu går det mest bussar från den södra delen av Varberg.
Kontaktytor och dialogformer mellan uppdragsavdelningen och utförandesidan inom kommunal
äldreomsorg
Boende nära utvalda sjöar, för att landsbygden ska bli mer attraktiv, så att skolor affärer etc får större
underlag och det i sin tur ger fler möjlighet att etablera sig på landsbygden.
Att stad och landsbygd behöver varandra
- Fler grönytor med aktivitetsmöjligheter, uppmuntrar till spontanidrott och umgänge. - Att kommunen
har ett mer aktivt miljötänk, att kalla sig Ekokommun måste betyda något...Varför inte dra igång ”Håll
Varberg rent”. - Bättre kommunikationsmöjligheter till/från landsbygden. Cykel på bussen. - Värna
kustmiljön. Stranden ska vara till för alla. Följ strandskyddet annars flyr turisterna. - Behåll stadskärnan.
Inga höghus i direkt anslutning. - Fler aktiviteter för familjen. Viktigt att folk träffas och tar ansvar för
varandra. - En saluhall i hamnen. Finns redan fisk, bröd och mer men en samlingsplats för alla bra
halländska varor vore bra, som ett komplement till torget som är ganska magert vintertid. - En botanisk
trädgård i stenbrottet vid simstadion. - Fler kommunekologer - jag behöver ett jobb i Varberg:)
Lägg ner F-9-skolan. Satsa på kvalitativ skolgång och ge elever en chans att ”starta om” genom att byta
stadier i skolan. Höj statusen på läraryrket. Se till att friskolor inte utarmar den fina kommunala skola vi
har i Varberg.
landsbygden och att bibehålla de möjligheter som finns utanför centralorten.
Långsiktig vision om att återbygga järnvägen till Ullared.
Se över service och kommunikation för näringsliv likväl för innevånare. Bedriv laglig näringslivsenhet med
service till ALLA företag. Tydliga visioner och mål saknas, dessutom så bör de följas upp. Moment 22 kan
inte råda mellan kommun, kommunala bolag etc.
Kultur kopplat till konst - inte nödvändigtvis nöje.
Dubbelspåret, bostäder vid havet istället för det förfulande och döda området väster om Birger Svenssons
väg, bevara Caprinushuset och använd en av Varbergs mest spännande byggnader till något bra ? attraktiva
företagslokaler t ex, eller kreativa verkstäder.
Nej till mångkultur. Inget avtal med Migrationsverket.
Den offentliga upphandlingen behöver förbättras till gagn för den svenska djurproduktionen.
Att det byggs bostäder även på landsbygden, inte bara i centralorten. Att landsbygden skall ha affär skola
barnomsorg god kommunikation. Att alla som bor på landsbygden skall ha lika värde som de som bor i
centralorten.
Ta vara på alla entrepenörer och företagare som verkar i hela kommun. Det ska vara bra att bo och leva i
hela Varbergs kommun, inte bara i stadskärnan. Det behövs skolor och sevice i hela kommunen.
En i allra högsta grad levande fästning. Låt entreprenörerna ta över drift av många fler kommunala
åtaganden. Bygg aldrig bort handeln i city till förmån för köpcentra. Lös trafikproblemen i stan utan att
minska tillgängligheten.
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Att det bygggs på landsbygden service som affär skola barnomsorg på landsbygden Att äldre kan få bo kvar
i den bygd de levt sitt aktiva liv i. även de som bott på landsbygden. Att man ställer samma krav på
upphandlig av mat till kommun som man ställer villkor på uppfödare och odlare av mat
Möjlighet till produktion av mat i kommunen. Kan av kommunen underlättas genom en genomtänkt
upphandling av mat som producerats i närheten och att på utländskt producerad mat ställa lika höga krav
på djuromsorg och miljöhänsyn som den svenska lagen säger. Miljö och hälsa ska hålla låga avgifter för
kommunens tillsyn av djurhållning. Miljö och hälsas tjänstemän ska verka rådgivande i tillsynssituationen.
Det är med sorg i hjärtat jag anser mej tvingad skriva dessa rader. Att lantbruket som producerar mat
inte med ett ord nämns i denna enkät! Att ha mat på bordet är inte en självklarhet!!!
Matkultur.
Varbergs tätort är viktigt, men vi kan inte fortsätta förtäta i all oändlighet. Utsikten från Påskberget över
Varbergs stad och havet i bakgrunden börjar rdean bli helt förstörd av hus som stiger i höjden.
Småstadscharmen är på rask väg bort.
bostäder utanför¨och i Varberg.
En rejäl bad och simanläggning i Simstadio området
Att beslutet om järnvägstunnel skrotas och att järnvägen byggs åt det håll staden växer = österut.
Det behöver satsas på yngre barn i större utsträckning. En större lekplats centralt, exempelvis. Vallarna i
Falkenberg med stor lekplats, djur, strövområde, löpslinga och kamratbana är ett gott exempel på hur ett
område kan locka såväl barn som vuxna.
Ja, kommunen bör höja ambitionsnivån när det gäller landsbygden; - bilda särskilt Landsbygds Bostads AB
för att bygga hyreslägenheter i småorter, - se till att det finns kommunala tomter för småhus i hela
kommunen, - i möjligaste mån undvika att bygga på god jordbruksmark, utan i stället värna den odlade
jorden för produktion av mat, - medverka tillskapandet av system som ger lokala producenter av mat att
leverera till kommmunens kök.
vi måste komma ihåg att varberg är en del i den ”globala byn” och för att fler männsikor ska få chansen
till att skapa sig ett bra liv är det av yttersta vikt att vi gemensamt tar vårt ansvar. Detta kan vi göra vad
gäller inköp till komunal verksamhet. Lägg vikten vid lokalt , ekologiskt odlad / uppfödd mat. Och då vi
behöver importera från utvecklingsländer välj FAIR TRADE . SNÄLLA . Det är också viktigt att Varbergs
detalj och dagligvaruhandeln ger oss konsumenter fler FAIR TRADE alternativ. Istället för att döva vårt
samvete med punktinsattser kan vi göra en liten förändring i vår vardagskonsumtion som kan skapa en
positiv långsiktig förändring. När det gäller utbildningen så lägg större vikt vid nutidsorientering, dagens
skolbarn lär sig väldigt mycket om kolonialtiden och världskrigen, historia kan man lära sig mycket av. Men
vad som avgör den historia som skrivs nu är vårt ställningstagande mot nutidens slaveri och utsugning av
bla den afrikanska kontinenten.
Gör iordning hela hamnplanen med fina små restauranger och handel. Typ något mellanting mellan
Smögen och Båstad. Vi har ju alla möjligheter till att göra något fint utav närheten till havet och hela den
kuststräckan, där det idag bara används för olika företag. De kan flyttas till mindre attraktiva områden.
utbudet av företag på landsbygden som gårdsbutiker b&b m.m
Ordna mer badmöjligheter runt fästningen för turister. Även fler bryggor och andra kul grejer runt havet.
Varför inte en resturang under vatten? Eller ett hotell? Trampbåtsuthyrning? Alla diggar inte fästningen.
Det är väldigt viktigt att Varberg inte bygger bort sig, folk flyttar hit för att det INTE är en storstad. Vi har
en unik natur som vi behöver ta hand om och inte exploatera bort eller låta parkförvaltningen eller
gatuförvaltningen förstöra hur som helst.
Inte bara stadskärnan i tätorten ska leva och även lokala centra utanför stan. Uppmuntra lokala
träffpunkter.
Att även satsa i orter utanför som länge varit nedprioriterade. Bygga mer bostäder så gamla och andra
som vill bo kvar kan göra det. Syftar framför allt på Bua. Jobba för en pendel till Göteborg vilket skulle
gynna Kommunen.
Ungdomars möjligheter och nöjeslivet för de som är lite yngre. Varberg har alltid varit ett tonårsparadis
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(eller var i alla fall det när jag var tonåring) och bör så vara även framgent. Det skapar en härlig atmosfär i
hela staden. Lätt att de blir bortglömda annars.
Satsa på barnfamiljer se till att höja vårdnadsbidraget, förläng det och förenkla reglerna. Många skulle
vilja vara hemma och ge sina barn trygghet om det fanns ekonomisk möjlighet.
Ytterligare förenkla och få medbargarna mer intresserad av vardagspolitiken, t ex att på alla sätt
presentera partierna och låta representanterna förekomma på så många sätt som möjligt. Direktdemokrati
är viktigt. Människor är mer berörda och intresserade än vad de tror. Kommunen borde ägna mer omsorg
om djur, t ex ett hund-/husdjursdagis samt förutsättningar för ideellt arbete - med målsättning att alla
djur i kommunen ska ha det bra, t ex genom att upplåta en lokal för ideella krafter att ta emot djur som
farit illa eller sprungit bort, att få ett nytt hem, eller återföras till sitt gamla. Bättre förutsättningar och
större omsorg, gärna ideella möjligheter, för gamla, ensamma och handikappade.
Exploatera hamnområdet och flytta hamnverksamheten. Inse att Varberg inte är en liten stad och se till
att det finns möjligheter och inte hinder för bostäder och företag. Våga ta beslut om utveckling och inte
bromsa den, lär av andra kommuner som lyckats.
Surfturism
hållbar utveckling, energi, sopor och levnadsmönster
Det är viktigt att för att få så lite miljöpåverkan som möjligt - att medborgare inom sitt närområde har
tillgång till källsortering av avfall. Det är också viktigt att man ”knyter ihop” cykelbanor, ett konkret
exempel är vid/mot Getterön, vägen/cykelbanan ut mot naturrum /norrut saknar övergångsställe
För att bevara Varberg och dess unika småstadsidyll är det viktigt att inte få storstadskomplex. Varberg är
vad det är idag just för att det är en mysig stad. Arbetet borde gå åt att kämpa för att bevara det även
om man vill inkludera nytänk
tillgängligheten och servicen för funktionshindrade
Kommunikationer, bussar till alla delar, högre turtäthet Dubbelspår med pendlingsmöjligheter Fortsatt
cykelsatsning Bort med flygplats Närproducerad ekologisk offentlig mat Ej biltrafik eller tung trafik i
centrum
området kring simstadion, ev ny simhall därtillsammans med resturang som kan användas hela året tänk
vilken utsikt! badbryggor vid södra fästningshörnan, barnens badstrand. Varberg är unikt med dessa fina
bad och rekreationsområden så centralt, lyft fram dessa! Titta på malmö, scaniabadet, västra hamnen...
bilfritt i centrum
Skapa förutsättningar och verka för att kunskapsintensiva brancher och företag ska etablera sig i Varberg.
Ser gärna ett större arbetsutbud för högutbildade.
Glöm för allt i världen inte bort de små samhällena runt Varberg!! Tex Veddige där vägen nu dragits om försvinner det samhället? Åkte igenom där och det ser slitet och tråkigt ut. Dött. Sandigt, massor av sand
o grus på gatorna, slitna ”vita streck” på vägarna, sliten belysning, igenvuxna väggrenar mm Så köptes det
blommor och kaktusar för 1/2 miljon till Varberg förra sommaren... Skärpning!
Fria parkeringar gör staden unik. Samma taxa inom hela kommunen då det gäller kollektiv- trafiken.
Kostndsfria kollektivtransporter för alla mellan klockan 09.00-15.00 vardagar och alla lödagar och söndagar.
Innerhamnen är rent av bedrövlig. Som en sommarstad borde det förekomma en betydligt bättre/mysig
småbåtshamn med det fantastiska läget till centrum. Förflyttning av stenaline terminal skulle möjliggöra
ett område med trevliga restauranger/pubar/småaffärer kombinerat med ett bostadsområde.
Hamnområdet behöver livas upp. Låta en bankverksamhet flytta in i det gamla tullhuset va verkligen ett
stort misstag, som borde förvaltas på ett bättre sätt. Bostadsbristen i Varbergs kommun är ju också ett
hett ämne. Jag förstår att kommunal politikerna vill ha en kö till att få en bostad vilket gör staden till ett
hett ställe att flytta till. Men för att utveckla staden är det viktigt att ligga steget före med planering för
nya bostäder. Men tycker allt att kön för bostäder är alldeles för lång. Nya villa områden prioriteras inte
från kommunen. Man låter andra företag köpa upp marken och detta gör att prislappen på tomter stiger
mot en kommunal tomt. Synd att man inte kan skriva mer nu :(
Att Varberg liksom många andra städer i Sverige och europa blir en ”Fairtrade city”.
Serviceorterna måste stärkas och utvecklas. Underlätta byggnation i dessa orter och på landsbygden.
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Klargöra att man med kommunikation även avser biltrafik (Inte bara tåg och buss) Ex: Bygg färdigt 41:an
som är en kommunikationsled för Värö,Derome, Strängbetong och hamnen.
I alla avseenden mer fokus på småorterna i Varbergs utkant särskilt vad gäller kommunal service så som
kommunikation och nybyggnation av hyreslägenheter och bevarandet av byskolorna.
Det byggdes en inline-bana för några år sedan i Varberg som används 1 gång per år. Falkenberg byggde
istället en fin skatepark som användes varje dag av massor med ungdomar. Krogen stänger klockan två..
skrattretande.. När jag blir några år äldre flyttar jag från den här hålan!
Bättre omsorg om dem som inte kan före sin egen talan såsom funktionshindrade. Det finns levande
människor bakom varje ”fall” och ”ärende”.
Kollektivtrafiken även en bit utanför varberg!
Om Varberg ska bli fortsatt framgångrikt är det viktigt att inte hela kommunens horisont fylls av
vindkraftverk. Koncentrera dem utmed E6:an- den marken är ju redan oattraktiv p g a vägbuller. Bygg
vindkraft från Malmö till Göteborg utmed E6!
Kultur i alla dess former; ex museet, konst, teater, musik, kulturskola
Det fria kulturlivet, möjligheten för enskilda konstnärer (inom alla uttrycksformer) att leva och verka i
Varberg.
- En botanisk trädgård i stenbrottet vid simstadion. - Fler grönytor med aktivitetsmöjligheter. - Bevara
stränderna för allmänheten. - Ekokommun ska betyda något, värna mer om natur och miljö. - Bättre
kommunikationsmöjligheter med landsbygden. - Fler familjeaktiviteter. - Bevara stadskärnan, inga höghus i
direkt anslutning.
Mer utrymme för kulturevenemang och utveckling av dessa.
Att svineriarrangemanget ”wheels and wings” inte existerar i en framtid skulle göra Varberg till en bättre
stad att leva i. Gå ”all in” när det gäller idrottsanläggningar särskilt när det gäller friidrottshall och ishall.
Varför inte en variant av ”Halmstad Arena” på Håsten med Ishall, Friidrottshall, Simhall, Tennishall,
Boulehall, Fotbollshall, Innebandyhall alltihop i det närmaste sammanbundet, Världens läge att göra
Varberg unikt (bättre användning av området än som nu, fyllecamping under W&W!!) Vill också påpeka att
Varbergs flygklubbs verksamhet inte ska finansieras med SKATTEPENGAR!!! dvs ingen klippning eller
asfaltering på kommunens bekostnad Till sist vore det bra om Varberg lever upp till namnet
”cykelstaden”. Som det är nu går det inte ens att cykla genom Varberg från norr till söder på ett
någorlunda smidigt sätt utan att köra på gamla E6. Även en satsning på cykelpendling till de stora
arbetsplatserna i norr vore bra.
Samarbete,vad gäller lokal utveckling av skola och boende i sibbarp/dagsås
Planering av nya bostadsområden. Skydda kustområdena som Getterön ,Apelviken Södra o Norra Näs för
hårdare exploatering. Behåll småskaligheten i centrum-nog med höghus.
Att järnvägen bör flyttas
jag vill att varbergs kommun ska tänka ekologiskt och styra skeppet från den monitära systemet mot ett
högteknologiskt ”fritt” samhälle där människor blir friaf rån den det kapitalistiska slaveriet. Det finns
människor med fantastiska visioner titta gärna på filmen zeitgeist finns i svensk översättning på nätet. så
kanske vi tillsmmans kan skapa en välmående framtid. börja med att bygga ut lokaltrafiken, köp fairtrade,
ekologiskt och närproducerat ! låt de som vill odla grönsaker i engelska parken som vem som helst kan
skörda !
HBTQ rättigheter
nej inte så viktigt
hela landsbygden och möjlihet att bo närmare naturen bra förbindelser och lägenheter.
Trafiken i centrum är bedrövlig( västravall). Järnvägen i centum?Tunnel under spåret? Det är en flaskhals
mitt centum, när man nu skall bygga ut i hamnen.Förstör inte Gallerian också med påbyggnad,
byggnationen bakom kvantum är bedrövlig, alldeles för höga hus .mer för undomar skatebana vid
inlinesbanan?Graffitiplats
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bättre områden för barn i alla åldrar. Stor kreativ lekplats med motorik/hinderbana. Möjlighet för äldre
barn att utöva idrotter som skateboard, klättervägg och vattensporter. Områden som stimulerar rörelse
och kreativt tänkande. välplanerade och genomtänkta stränder där både stora och små kan leka.
Havsnära miljöer skall vara tillgängliga för allmänheten. Strandmiljön skall vara öppen för aktiviteter som i
sin tur gör att turister lockas hit i större utsträckning, vilket skapar fler arbete sommar som vinter.
bygg en skatepark i betong!
mer affärer, bättre hamn, mer bostäder
bodde avskaffa hallandstrafiken.
Mer ungdomsaktiviteter där ungdomar kan vara på kvällar och träffa nya människor
Avskaffa hallandstrafiken med omedelbar verkan och låta privata företag ha hand om kollektivtrafiken då
hallandstrafiken står för en usel organisation inom alla parter.
Konstgräsplaner i Vbg kommun. En i Tvååker och ytterligare en i Varberg. Främjar ungdomarna, främjar de
lokala klubbarna runt omkring, främjar de lag som i Vbg kommun nu avancerat uppåt i seriesystemet sedan
föregående år.
Ishall i Varberg!!!
Studentboenden
Att hitta en bra balans mellan det såkallade nattlivet i Varberg under sommaren som först och främst ska
finnas för ungdomarna och en bra miljö för äldre och barnfamiljer i form av aktiviteter, campingar och
stränder
Mer bussar från landet in till stan!!!
jag anser att det inte finns speciellt mycket aktiviteter för ungdommar under 18år. jag hade uppskattat
om det hade funnits mer för mig att göra när jag var under 18år.
Att göra staden handikappvänlig! Dem är också en del av vårt samhälle och jag tycker att de ska ha samma
rättigheter som vi har. Jag tycker också det är viktigt att vi satsar på miljön i staden och landsbygden. En
viktig fråga för mig just nu är miljön och bilkörning. Jag tycker det är oerhört dumt att det inte finns en
pendelstation i Väröbacka. Tänk så många bilförare som åker till Ringhals och Värö Bruk varje dag, en
pendelstation kan få detta körandet att minska!!! BYGG EN PENDELSTATION NU!!!
VArbergs BOISSS!!!
Något för ungdomar ! Skateboard bland annat
att försöka behålla ryktet som en framåtsträvande kommun... fastna inte i gammalt... se framåt se framåt
se framåt.... PR, all publicitet är inte god... sjukhusets senaste framfart är INTE bra för Varberg... få med
alla mot samma mål!
Kreativ mötesplats för småföretagare - företagarnas hus eller likanden borde finnas.
Varberg saknar ett inomhusbad (håsten är för gammalt...) med lek, vattenrutchbanor etc. Det gäller även
simstadion som bör utvecklas. Kanske bygga ihop något? Och låta någon driftig person sköta det... Vi
saknar också isbana. Och laserdome, aktiviteter för turistande familjer. och varbergsbor. Gör gärna
sandstrand vid fästningshörnan, badbryggor från piren. Ett badland i stenbrottet (flytta boulebanan) med
parkeringdäck under (är väl redan sprängt men ifyllt i berget?). Glas väggar ut mot havet och kanske ihop
med simstadion... Flytta järnvägen utanför staden.
Ta tillvara på Varbergs enda unika egenskap dvs närheten till havet. Vill ni ha exempel på hur bra det kan
bli, åk till Helsingborg eller västra hamnen i Malmö. Flytta handelshamnen till Videberg, flytta Stena till
Farehamnen och röj bort alla gamla plåtskjul på kajen och bygg enligt samma koncept som i Malmö. Gör
det lättare för entreprenörer, speciellt unga, att etablera sig. Jag tänker i första hand på
upplevelseindustrin kring surfingen och restaurang/nöjesbranschen. Jag blir beklämd över att höra hur
dessa behandlas i Varbergs kommuns byråkrati, främst i miljö och hälsa men även i olika
tillståndsförfaranden med orimliga handläggningstider etc. Tänk vilket genomslag och vilken otrolig
publicitet ett eller flera konstgjorda rev i syfte att skapa förutsättningar för vågsurfing hade inneburit.
Exempel på detta finns i Australien med synnerligen lyckade resultat för den marina miljön som positiv
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bieffekt. Satsa på strandpromenaden. Sätt belysning på hela sträckan ända till södra näs
Grundskolorna och gymnasierna behöver satsa på att erbjuda eleverna bättre möjligheter till att få
praktisera några veckor på sådana platser=yrken som de senare vill utbilda sig inom.
Behåll skolorna i glesbygden. Likaså förskolorna. Satsa på tätare kommunikation i glesbygden. Trygghet för
barnen: skolskjuts! Det ska vara obligatoriskt för alla från 6 år. Prioritera vården. Säker, trygg och
professionell vård för alla!!!! Bygg mera bostäder för äldre, med närhet till hjälp.
Skola och Barnomsorg
Bevara vacker gammal bebyggelse. Riv inte gamla fina hus!
Vi bör se till att få tunneln klar och sätta krav på tågbolagen att hålla kvaliten uppe så det ej drar ner
den unika möjlighet varberg har. Gällande sjukvården bör vi sikta på att få Varberg till ett kirurgi sjukhus
och nischa verksamheten genom att höja nivån, begär att få viss verksamhet hit tex hela hallands öron
näsa hals verksamhet som ett exempel.
Skolan och dess utbildningar är fantastiska och lyfter stan otroligt mycket, här kan man jämföra med
Falkenberg har verkligen inte har alls samma atmosfär och framtid.
Flytta hamnen norrut och gör om hela det nuvarande hamnområdet till bostäder, restauranger. Låt stden
leva och växa.
Att vi som medborgare får chans att fortsätta välja omsorgsform för våra barn, då även att ges
förutsättningar att välja att vara hemma med våra barn tills de blir 3-4 år. Öka vårdnadsbidraget! Det är
ändå en billig lösning att ge en familj ex. 5000kr i bidrag mot de 10 000kr det kostar med en daghemsplats.
Plus att det ger någon annan chans till mitt jobb under tiden.
Bygg ny simhall, ishall, idrottshallar, skatepark, utomhusgym mm. Tillgängligt för alla, vi behöver röra på
oss, både barn, ungdomar o vuxna. Bygg mer bostäder, ungdomar måste kunna flytta hemifrån. Mindre
lägenheter med rimlig hyra, inte bara dyra bostadsrätter. Politiker måste våga fatta mer långsiktiga beslut
och inte bara se till mandatperioden.
Viktigt, mycket viktigt att det satsas på HYRESRÄTTER
Flytta hamnen
Innehållet i levande landsbygd ska preciseras och beskrivas vad begreppet innehåller. En levande
landsbygd arbetas aktivt med. Var finns attraktiva tomtmarker?, bygga lägenheter, hitta vägar för
lanthandeln att utvecklas genom tex hemkörningsbidrag, få igång livskedjan genom byggnation så den
kommunala servicen som förskola och skola undebyggs, öka kommunikationerna. Det finns en landsbygd
även utanför seviceorterna!
Se till att våra äldre som sitter på boende har en meningsfull vardag. Ge dom kultur, teater, musik,
högläsning, promenader, möjlighet till eget skapande.
Att orter utanför centralorten Varberg måste få en rimlig chans att överleva. Bussförbindelser måste
finnas ”utanför” pendlingstid till och från jobb. Man måste kunna ta en buss för att komma till nöjen och
affärer m.m. Det gör man inte kl. 06.30 när pendelbussen går. Inte stirra sig blind på kommungränser.
Tänker i synnerhet på Kungsäter som ligger så nära Horred och via den orten skulle man lätt kunna ta sig
vidare till både Borås, Varberg och Göterborg via buss eller tåg. Det måste finnas billiga lägenheter till
ungdomar så att de kan stanna kvar. Skolorna måste få finnas på dessa orter men inte till vilket pris som
helst. För små skolor är inte bra för vare sig barnen eller pedagogerna. Det gynnar inte barnen vare sig
inlärningsmässigt eller socialt att ha för få kompisar eller lärare. Det blir en orimlig arbetsbörda för
pedagogerna som får ”göra allt”. Sånt som delas ut på fler på en större skola. Varberg är fantastiskt även utanför Lassabacka!
Gör ytor för oss ungdomar där vi kan åka skateboard och finnas till utan att folk stör sig
Varberg tackade nej till att bli en slowcity ett misstag enligt mig. Men det finns andra alternativ i rätt
riktning satsa på Ekologiskt, närodlat och Fairtrade . Vi förvaltar bara jorden den ska hålla i många
generationer till
Få till mer action i Varbergs utveckling, maken till seg kommun får man leta efter. Bygg bort
bostadsbristen; planlägg mer mark för bostäder, mark finns det gott om, men viljan/drivet saknas. Skola
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och social service behöver naturligtvis också byggas ut (höj skatten vid behov). Våga koppla bort
drömmen om en järnvägstunnel, det blir ändå inget av en sådan. Ställ högre krav på arrangören av Wheels
and Wings. Som det är nu har det blivit accepterat att uppföra sig svinigt den helgen, stäm i bäcken!
Det mesta finns med men bättre möjlighet för rullstolsbundna i varberg. Trottoarer, ramper m.m. Fler
cyckelvägar, bla mellan Läjet och Himle där många barn cyklar till funcity på denna farliga väg. Lägg om
den tunga trafiken av lastbilar som nu går igenom Himle. Ingen Lastbil följer hastighetsgränsen och det
har kommit många fler barnfamiljer. Varför ha sån tung trafik genom ett litet bostadsområde?
En levande landsbygd med skola, dagis, affär o lägenheter för ungdomar och äldre fiberbredband viktigt
för landsbygd så att folk kan jobba hemifrån. Viktigt att inte förlägga alla äldreboende i stan i
flervåningshus, tänk dig att ha bott på en gård i hela ditt liv och sen hamna på 4:e våningen i stan! och ut
kommer du bara när anhöriga är på besök.
Närheten till havet och vår underbara fästning. Bebygg oss inte. Låt oss vara en småstad till känslan. Satsa
på att vi ska må bra = Promenadstråk, gröna ytor, cykelvägar och massa idrottshallar.
Evenemang året om, och inte bara för ”vuxna” utan även för kommunens alla barn och ungdommar!
fler butiker och ett större utbud av matställen
Saker att göra på helgerna för ungdomar melan 15 -18
ja, ungdomarna måste få en större del i beslut som tas om oss, vi måste få större inflytande.
SOKLVÄSENDET!!! I olika åldrar
Arbetssökande
föreningslivet i varberg sk vara unikt för varbergskommun år 2025.
öppna ett systembolag utan för statskärnan, antingen vid lassabacka eller jonstaka. men de behövs nu!!!
inte 2025, annars så jobbar ni bra med att profilera varberg, Vi är ju 3:a i sverige ;)
Hyres-Bostäder i alla delar av kommunen. Tillgänglighet för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man
har så skall det inte hindra någon att kunna delta eller förflytta sig till affärer eller till olika inrättningar.
Offentliga toaletter i alla samhällen, och en stor ökning i staden. Att kunna köra bil även i innerstaden för
att kunna och orka ta med sig varor man handlat, det är inte lätt att bära till parkeringshus mm.
Ja . jag skickar det senare! Det handlar om skolornas verksamhet .
Göra hamnområdet tillgängligt med fler restauranger? Cafe? bostäder? småbutiker?
Flygplatsen
Det behöv någonstans för ungdommar under 18 år kan ha roligt med meningsfull sysselsättning, man bör
finna något som gör stan levande även på vinten
Äldrevård - bra boendemöjlighet, seniorboende.
Se till att östra delen av torget blir en yta där restauranger och fik får sin plats. Uteserveringar i kvällssol
saknas i Varberg!! Låt ”Lolles” och ”Ticket” byta lokaler med ”Harrys” och ”Cheers and Beers” Fina, ljusa
öppna ytor behöver inte butikerna ha!!!
Flytta hamn till Värö, flygplatsen på Getterön och järnväg öster om centralorten, för att därmed kunna
göra staden mer attraktivt och tillgängligt ner mot havet. I och med flytt av dessa tre stora
bromsklossarna så kan man utveckla attraktiva bostäder, affärsverksamheter, satsningar på turism, natur
och skapa atmosfär som tilltalar både äldre och yngre att satsa på Varbergs kommun. Plöj inte ner massor
av miljoner på tung industriverksamhet nära stadskärnan, satsa hellre på turismen, miljön, Getteröns
naturreservat, som är unikt i sitt slag.
Bra förbindelser med stor-Göteborg
Skolor och dess upptagningsområde - bör ändras och styras upp så integrationen ökar och segregationen
minskar.
Minskad bilism Kultur (i enkätfrågan borde kultur och nöjesliv ha presenterats som två områden)
Arkitektur och gestalning vid planläggning och byggnation Kulturarvs- och bevarandefrågor
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En elevhälsoplan i skolan för ett bra elevhälsoarbete i kommunen.
Att komunen styr byggnationen inte som nu att byggherrar och komersiella intressen helt tagit över.
Hyresrätter behövs VA-planer på landsbygd
Gatutrafiken i stan måste förbättras.
Längre och varmare somrar.
Bostäder för ungdomar
Fler hyresrätter främst för ungdomar
Ta vara på möjligheterna i hamnen, etablera restaranger, pubar och andra evenemang kan förläggas dit.
Titta på hamnarna i Helsingborg, askesund mm.
Hjälp till att förmedla den positiva sidan av att bo på landsbygden. Många vill bo på landet, men inser
svårigheter. Gör det enklare att etablera verksamheter, bostäder od utanför stadskärnan, inte bara vid
havet utan även vid sjöar. Hjälp till att utveckla skolorna på landet istället för att avveckla.
ISHALL
Att skapa dialog med unga människor i olika sammanhang. Bättre barnmiljöer i centrum.
Framtidsseminarier inom kommunen--för kommunens anställda. Högt i tak!!!
Varberg har halkat efter rejält när det gäller skolans kvalitet och hamnar långt efter i kvalitetsmätning
efter kvalitetsmätning. Här behövs en uppryckning mycket snart om inte en generation barn ska förlora
sina framtidsmöjligheter. Hur kan detta ha skett? Här finns ringa sociala problem och tämligen välbeställda
människor. Varför håller skolan så dålig kvalitet och låg måluppfyllelse?
Offensivt profilerande av kommunen som satsande ekologiskt och miljömässigt uthållig samhällsutveckling.
Våga verka för ett avvecklande av kommunen som kärnkraftskommun.
Havet, turismen, boende
Bostäder, hyresrätter till rimlig kostnad för alla
Fästningen är unik för Varberg och man skulle kunna framföra sommarteater där, men i så fall någonting
lokalhistoriskt. Det skulle locka turister och bofasta.
Lyssna mer på de boende i Varbergs kommun. Mindre av sådant som numera bara känns som prestigé att
få genomfört, istället för att det är vettigt - t.ex. som tågtunnel. Tycker det verkar som att Falkenbergs
alternativ fungerar bra?
Skolan är mycket viktig! Som relativt nyinflyttad ser jag att f - 9 - skolorna är en reform som på många sätt
hindrar en bra skolutveckling. Eleverna behöver fler olika kompisar = fler paralleller och lärarna hindras i
sin skolutveckling när de inte har fler kollegor i samma årskurser. Våga gå ifrån F-9-skolorna!!
barn och ungdomssfrågor
Biltrafiken i centrum måste minskas. Parkeringar skall ligga utanför själva stadskärnan. Ingen genomfart.
Inför parkeringsavgifter för att minska biltrafiken. Gratis parkering utanför stadskärnan. Satsa på turismen.
Var medveten om de förändringar som sker inom turismen. När husbilar blir allt vanligare, se det som en
möjlighet, ej som ett hinder. Inställningen att husbilar kan ta in på Camping innebär bara att de åker till
en annan stad som uppskatta dem som turister. Ordna med ställplatser på gångavstånd från stadskärnan,
t.ex. på den stora parkeringen vid Ankaret. Ta gärna ut en rimlig avgift. Husbilsägare betalar gärna för
den service man behöver för en husbil och ett bra läge.
En fräsch och ren stad, utan glas och papper som flyger runt. Ordentligt med papperskorgar sommartid
och vid olika evenemang. Nattlig städning vid stora tillställningar. Det skall vara rent och fint på morgonen
efter.
Vid all upphandling önskar jag att stor hänsyn tas till miljön och till arbetsförhållanden vid produktionen,
t ex rättvisemärkt, kravmärkt, närproducerat. Varberg bör bli en Fairtrade stad!
Att fokus inte bara blir på staden Varberg utan hela kommunen. T ex fina tomter så att unga människor
vill flytta till Veddige samt bra industritomter i Veddige som inte kostar mer än industritomter i Varberg.
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Mer arbeten! Mer turiststad Mer renlighet
Gör varberg till en ekologisk/fairtrade stad. handla närproducerat. gå gärna in på
www.rolfsdotter.seimages/ekoftguide/pdf eller sök på malmö fairtrade eco gudie en helt fantastisk guide
över malmös förhållande till eko och fairtrade inom företag, kommun etc
Jag drömmer om levande turistbyar även utanför stan. I träslövsläge skulle man kunna få en levande
turistort med små affärer/ caféer i fiskebodarna och kanske en färja till stan eller de danska småöarna.
Man kan bygga hopptorn eftersom det inte finns någonannanstans och göra hamnen attraktiv för seglare
och campinggäster. I många andra små hamnar på västkusten och ostkusten möts man av levande
småhamnar med handel och restauranger men i Läjet är det nästan helt dött på sådana saker. Den
levande fiskenäringen är fantastisk och naturen är underbar. Det borde finnas ett ekonomiskt underlag
för investeringar där med tanke på alla turister som kommer dit på somrarna. Man kunde börja med att
tillåta viss handel i hamnen och ställa ut trevliga blomsterarrangemang så att alla som cyklar och går längs
strandpromenaden där får en ännu trevligare upplevelse.
Vikten av ett utvecklade ledarskap hos chefer är ett annat område där både landsting och kommunal
verksamhet borde utveckla och där det finns pengar att spara, dvs. ohälsa bland människor kostar
samhället en massa pengar, och genom ett medvetet ledarskap som bygger på: värdegrundsarbete, ger
stöd och ställer krav samt uppmuntrar till delaktighet och kreativitet får vi medarbetare som räcker länge
och som bidrar till en positiv samhällsutveckling på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå!
Tillgänglighet till arbete för alla dvs. att även de som har funktionshinder kan använda sin kapacitet och
kompetens i arbete på öppna arbetsmarknaden och inte i ”anpassad verksamhet” och/eller utanförskap.
Kommunen är tillväxtkommun men det gäller att inte bara invånarantalet växer utan även all service,
omvårdnad, förskola, skola, bostäder. För at detta ska ske behöver även kommunens förvaltningar växa för
att klara av och hinna med utökade arbetsuppgifter. Annars blir det en bromskloss i kommunens växande,
vilket inte uppskattas av de som väljer att bo och leva i Varbergs kommun.
Varberg kommun är 2025 en attraktiv, modern arbetsgivare med en stark, positiv kultur, gemensamma
värderingar och gemensam vision. Det är en viktig förutsättning för att kunna kompetenssäkra, styra och
leda i alla viktiga förvaltningar i kommunen och även i samarbetet med politikerna.
En bilfri innerstad mellan vallgatorna skulle göra Varberg unikt och till ett föredöme för många andra
kommuner.
Göra staden mer attraktiv vintertid, satsa på verksamheter för åretruntboende gör kommunen mer
attraktiv i sin helhet.
En trevlig och inbjudande infartsled mot stan. Förenkla trafikmiljön så att det blir enklare, renare och
stiligare. Är bedrövligt med skrotupplag, högerregel på vältrafikerade vägar, krukor, betonggrisar och
minirondler. Känns väldigt oproffsigt och skapar ett dåligt intryck av stden.
Simhall värd sitt namn, eftersom Varbergs invånare och turister lockas till bad. Och Varberg idag
profilerar sig som Kurort.
Mer turist vänligt i hamnen!!!
Historien, fästningen, naturområden (fågelreservat på Getterön bla)...
Kulturmiljön - stadskärnan och fästningen men också gårdarna och landsbygden med Åkullaområdet och
Grimeton.
Flytta dagens yrkeshamntrafik till Värö hamnen. Låt varbergshamnen bli en småbåtshamn, damma av Kaj
Berntsson?s gamla förslag om ”Kajhamnen”. Med promenadvägar, småbutiker, fräscha etagelägenheter
mm. Satsa på kommunikationer med Skåne och Göteborg, ha dialog med de som sköter järnvägstrafiken
(Öresundståg och SJ) så de stannar i Vbg och fler avgångar. Bygg en riktig simhall med riktigt badlandskap
och 50 meters bassäng. Skapa utomhusgym i Påskbergskogen och ianslutning till Strandpromenaden.
Anlägg fler konstgräsplaner Satsa på Varberg som en stad som symboliserar livskvalité och harmoni. Tänk:
Kost, motion och hälsa Tänk på att kommunen kan ge våra invånare rätt bild av nyttig mat genom
skolmåltiderna. Låt livsmedel kosta, ekologiska råvaror är många gånger bättre än konventionella både i
smak och näringsinnnehåll. Ta ett politiskt beslut om matrast och matsalsmiljö, låt inte oengagerade
rektorer bestämma detta
fritid.....bör satsa på en stor , bra och funktionell simhall.
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Jag tycker att kommunen och näringslivet tillsammans borde, som en ny symbol för Varbergs stad,
återställa fyren på Skrivareklippan till ursprungligt skick. Att göra detta har ett stort symbolvärde och kan
starkt utnyttjas för kommande profileringar av Varberg som en levande stad vid havet!
Jag har givit hög poäng för kommunikationer. Vill påpeka att detta särskilt gäller landsbygden och
småorterna. Det är inte rimligt att bussen till Nösslinge från centralorten tar mer än en timme. Tex. Östra
länken kombinerat med modern kollektivtrafik i centralorten är nödvändigt. Obs, behovet av cykelvägar är
stort på landsbygden, inte minst utmed Värnamovägen med sin täta trafik och obefintliga vägrenar.
Ta bort alla blomkrukor i stan och gör birgersvenssonsväg.bort till stationen till en huvudled igen! -hur
kan det, både ur miljö- och folkhälsosynpunkt vara nyttigt att låta bilar stå i köer på västra vall utanför
gallerian och spy ut avgaser? HUR KAN DET VARA BRA?? När.man går utanför nu, så står bilarna stilla för att
det är så trångt mellan alla blomkrukor och luften är helt tjock!
Det är unikt med Varberg att stadskärnan ligger alldeles intill havet, stränderna och hamnen. Utveckla
hamnmiljön så att den blir ännu trevligare att vistas i för fler. Bort med parkeringsplatsen mellan husen
och använd ytan till att skapa en lummig park (kanske med vattentema?). Fler, mindre
restauranger/kvarterskrogar och mysiga uteserveringar. På kvällstid och helger känns hamnen tyvärr idag
som ett ”dött” ställe, dominerat av bilar och nedsläckta lokaler.
En centralt belägen järnvägstation. Bättre tågförbindelser med göteborg o fler pendelstationer mellan
gbg o vbg. Bättre utnyttjande av viskadalsbanan. Låt tåget vända i veddige o kör tätare avgångar. Flytta
industrihamnen till väröhalvön o behåll färjan i stan.
Det borde finnas fler aktiviteter för ungdomar på eftermiddag -kväll så att de hade något vettigt och inte
dyrt att ägna sig åt efter skolan. Även för turisterna kunde det vara trevligt med något annat än shopping
och mat.
Jämför satsningen i Kungsbacka på ridsport. Konsekvent eftersatt i Varberg under ett drygt decennium.
Och ingen tar tag i det ...
Bygg en brygga utanför simstadion och lägg en fin strand där!
Att ta vara på den kultur som finns. Jobba med turismen, bla annat surfarna som är en stor del av er
turism. Som vanligt är Varberg bakåt strävande,istället för att hylla en grupp av aktiva människor så
motarbetar man detta genom att låta äldre (inget fel med äldre men dom är inte framtiden) ta över nere
vid surfparkeringen med trista regler.Ge surfarna en ”egen” plats och se inte allt som pengar att tjäna. I
slutändan biter man sig själv i svansen och förlorar en stor kulturell grupp. Varberg ska vara levande men
absolut för alla grupper.
Tångaberg bör få en uppfräschad strand.
Ta vara på ”galningarna” jfr. Ostindiefararen i Gbg Ta in intryck från proffs på globalisering i arbetet.
Fungerande tåg- och busstider. Man ska inte behöva spendera samma eller mer tid på eller i väntan på
bussen/stationen än det tar för tåget till Göteborg resp. Halmstad. Det är inte rimligt att det ska ta en
timme mellan hem och station när avståndet är drygt 3 km! Förskola och skola måste det också satsas på.
Det är våra barns framtid, Sveriges produkt ut i världen. Vi ska ligga på topp tre!
För guds skull planera stadstrafiken bättre, det går inte att ha en levande innerstad som skall vara bilfri,
när andra städer provat detta har stadskärnan dött och handeln flyttat ut till köpcentra!
1. Surfingen gör Varberg helt unikt! 2. Realisera företagscentret Gerlachs hallar.
Jag anser att Varberg har alla förutsättningar att bli en fantastisk turiststad. Problemet idag är att det
vilas på gamla lagrar. Det finns alldeles för lite aktiviteter för turisterna. Om du sitter på en camping i
Varberg när det regnar, vad finns det för aktiviteter? I princip inga! När vår familj väljer vart vi ska åka på
semester så tittar vi efter vilka aktiviteter det finns för barnen. Badland, skateparker m.m. I Varberg finns
”bara” skönheten och havet. Tycker även att hamnområdet skulle göras till en intim och mysig
samlingspunkt med restauranger och barer.
VBG bör planera och på ett bättre sätt informera om alla dessa vägarbeten, tillfälliga avstängningar av
gator. Varför är Tranelyckan så ”skyddad” gentemot andra områden? Öppna genast så att det går att köra
från sparbankshallen och österut. Stäng av V vallgatan på sommaren mellan netto och expert, kommer att
bli kaos där igen. Låt kafeer och andra använda ytan istället och skapa en trevlig atmosfär. Öppna upp
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det lilla torget under sommaren för tillfälliga uteserveringar kvällstid med möjlighet till att äta enkelt och
dricka gott. Finns säkert intresse för det om det skulle vara möjligt
Levande stadskärna efter 18.00 på vintern. Mötesplatser etc. Utvecklad källsortering med kompostpåsar
etc. Pendling! Få fram ett andra spår! Utveckla och förnya järnvägsstationen. Fortsätta att utveckla
kommunikationen med besökare: motorväg, järnvägsstation, centrum, Utveckla Samsynen bland Varbergs
alla handlare över vilka grundstyrkor Varberg har. Ex. Den goda och personliga servicen. På samma sätt
bland medborgarna så att de får verktyg till att fungera som ambassadörer för staden.
nya billiga bostäder för undomar och äldre, utveckla varberg som strand/kuststad, med utbyggt
turist/nöjesliv kring stränder och hamn. som tex strandnära krogar/restauranger, vatten aktiviteter,
skateboardpark. finns ju en fantastisk potential med hav och stränder som huvudattraktion som
politikerna har förträngt ?
Hållbar utveckling om vi ska bygga en långsiktig vision måste vi göra det på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt.
Hela Varberg med sjöar o skog
Bygg fler bostäder för vanliga människor som inte är miljonärer och en fungerande sjukvård som är till för
alla även dom som inte har en fet plånbok.
Hamnen med båtlivet, gästhamn med restauranger, tillgång till dusch och toalett och havsbad.
När kommunala projekt tex idrottsanläggningar, områdesutveckling, kultur osv att de tilltänkta brukarna
ingår i projektgruppen från början till slut. Det skulle spara ofantligt mycket tid och pengar. Dessutom
skulle internkontrollen bli mycket enklare när fler parter har insyn.
Flytta innerhamnen till värö och skapa bostäder, småbåtshamn, resuranger, pubbar m.m där frakt hamnen
finns idag.. Färjeläget flyttas mot fågelreservatet. Flytta flygfältet till typ grimeton eller innåtlandet.
Skapa en sandstrand vid fästningens stora gräsplan, Byggklart tågtunneln. Bygg på höjden för att skapa
mer bostäder i centrum. Bygg fler hyresrätter varbergs bostad !, jaga iväg danske bank från tullhuset i
lokalen bör det vara någon restaurang eller ute ställe. Skapa industriområde mot närliggande motorvägen
vilket pågår, skaffa fram fler kommunala hustomter !! Tackar för mig !
Markanvändning, spara mark för livsmedelsproduktion tex
tillgänglighet till stränder vid insjöarna som jag tycker att kommunen borde ta mer ansvar för. här finns
en utvecklingspotential när det gäller turismen att använda oss av naturen sjöar och sånt som finn i
inladet. alla älska inte havet.
Utvecklingen av hamnområdet, flytta hamnen till Värö - Bua. Vinsterna blir flera, Värö Bua utvecklas, nya
arbetstillfällen, nya boenden, kad service dsv handel, vårdcentral,ökad turism. Varbergs hamn görs om till
område för företagande - kontorslokaler - hotell- konserthall - konsthall, Service dvs handel, ett till
systembolag :), vårdcentral, och boenden både ” basstandard” och exklusivare boende.
Bygg absolut ingen järnvägstunnel
Kulturmiljöer och kulturlandskap, att inte ta landsbygdens kvaliteter för självklara utan medvetet jobba
med byggnadskultur och attityder. Byar och centralorter har ofta individuella karaktärer som vattnas ur
när fokus ligger på kust och stad. Varberg borde givetvis ha en bebyggelseantikvarie anställd!
Att det finns aktiviteter både för yngre och äldre.Yngre för att stävja våld och kriminelitet. Äldre för att
förebygga depression, demens och andra sjukdomar. Kommunen bör också se till att det finns ett
fungerande stöd till anhöriga, dagverksamheter med rehabiliterande och habiliterande syfte. Alltså kunnig
personal, vi blir fler äldre, äldre.
Med tanke på uppkommande miljöproblem i form av klimatförändringar, peak oil (att vi snart inte kan
fortsätta öka vår användning av olja längre eftersom den börjar ta slut), utarmning av planetens mångfald
av arter mm tror jag att alla världens städer kommer behöva se väldigt annorlunda ut i framtiden jämfört
med hur de ser ut nu. Eftersom vår globala ekonomi hålls uppe med hjälp av ständigt ökad användning av
energi kommer det att slå hårt när vi tvingas minska energianvändningen, antingen som en följd av att det
blir brist på energi, eller för att priset på energi höjs rejält för att reflektera de miljömässiga
konsekvenserna. Varberg borde därför, enligt mig, förbereda för en sådan situation. Vad är viktigt när vi
plötsligt har mindre energi tillgänglig? Det handlar om att säkra basala behov så långt det är möjligt, ex
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matförsörjning o lokal energiproduktion. Jag tror Varberg med sådant fokus kan bli ett globalt föredöme
och en oerhört vacker, grönskande, stad med lyckliga invånare.
Satsa mer på invånarna och inte så mycket på turisterna. På sommaren är varberg underbart men på
vintern finns det ingenting att göra förutom krogen.
Trafiken!!! Fixa smidigare trafikregler. Varbergs centrums trafik är ju under all kritik! Måste ju finnas
någon som är bättre på att planera sånt än de nötterna som bestämt de nuvarande högerreglerna och
minirondellerna.
Planera för den oundvikliga omställningen från tillväxtsamhället till det hållbara närsamhället
Likhet inför beslut och känsla av allas lika värde. Låt inte ekonomiskt rika personer få egna vilkor i beslut
tex. byggnadsnämd. Detta får till följd en misstro mot beslutsfattare och en ovilja att delta aktivt i ett
utvecklingsarbete kring vår stad, Varberg. Låt Varberg vara alla invånares stad.
När lassabacka utvecklades att bli shoppingområde, glömdes helt gångare och cyklister bort. När
nybyggnation i framtiden skall byggas, måste man tänka på detta. När varberg skall vara en cykelstad, tar
det flesta bilen, för det inte fungerar med barnvagn, cykel. Parkering och övergångställe kring Willys är
också dåligt utvecklat. Cykelbanorna i stan är bra, men det måste funka på mötesplatser.
Satsa på förskolorna, skolorna och handikapp- och äldreomsorg. Roliga lekplatser även utanför innerstan.
Anställd inom kommunen behöver få fler och bättre arbetslokaler. Det råder STOR brist på adekvata
arbetsrum för den administrativa personalen bl a. Riv Gamlebyskolan och bygg ett stort kommunhus där
en stor del av den administrativa delen får plats. Se också till att göra plats för många parkeringsplatser
under det nya kommunhuset (flera våningsplan under). Det kan aldrig vara försvarbart att personalen är
utlokaliserade på så många olika platser och i olika byggnader även ?nom samma förvaltning. Försök att ta
ett vettigt beslut en gång för alla och håll inte på med samma gamla ”småduttande” som hittills utan
BYGG. Varberg kan inte längre ”leva” på standpromenaden och Fästningen vi börjar bli integrerade i
storstaden och med vad allt det innebär. Bostäder, arbetstillfällen, infrastruktur, skola och barnomsorg
samt vård. Rekryteringsgruppen (om den nu heter så) ska ju se över vad Varberg behöver för personal
inom en 10-årsperiod, se till att verkligen lyssna och omvärldsbevaka all
Mindre bilvänlig stad
Alla era frågor år viktiga för Varberg. Eftersom staden har vuxit och håller på att växa, betyder att det är
en stad som många vill bo i. Det är självklart att alla områden ni räknat upp är viktiga att forsätta utveckla.
Alla kan inte bo utmed havsbandet. Se till att få akrativa bostadeds områden runt staden. Vi kan inte bli
en LÅNGSMAL stad. Det är också viktigt att det enkelt går att pendla till Göteborg, även till andra
områden runt Varberg. Alla kan inte arbeta i Varberg. Det går dock utveckla pendlingen mer, även de
orter som ligger utmed järnvägen bör byggas ut med pendlingsmöjligheter. Det skall även vara enkelt att
parkera bilen. Det borde byggas något mer p-hus så inte hela området runt stationen ser ut som en stort
industriområden. Snygga upp tåginfarten från Göteborg. Det ser i dag inte speciellt inbjudande ut. V
Vallgatan känns som ett problem. Det kanske är dax att stänga av helt!!! Det går inte att köra igenom alla
städer i Sverige. Tydliga infarter
viktiga områden Skapa bra förutsättningar för arbetsmarknaden Bostäder av olika slag Varför inte PEAB?
Barnomsorg och skola Levande centrum
Bra bostäder levande centrum Mångfald i arbetstillfälle
Beslutet om tågtunnel bör omförhandlas då förutsättningarna under de senast 25 åren sedan beslutet
togs har förändrats enormt i Varberg. Gör en översyn över var Varbergs innevånare bor idag och var de
troligtvis bor om 25 till 50 år. Likadnt vart andra pendlar till sina arbeten i kommunen på 25 till 50 års sikt.
Sluta bygg höghus de passar inte här och bygg inte bensinmackar i bostadsområden Stoppa försäljning av
alkohol efter kl01 på krogarna.
absolut inga fler fågelreservat. varberg håller på att förvandlas till en privat lekpark för fågelskådare
Förbättra skolmaten så inte barnen svälter i skolan. Annars satsa på turism och nöjesliv.
En vision för Varberg borde vara; Det skall vara gott att leva och leva länge i Varberg för alla medborgare.
Bygg höga hus hellre än att fördärva ovärderlig jordbruksmark eller att låta enfamiljshus ta de finaste
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kustnära tomterna när många kan bo på samma plätt om det byggs uppåt, åtminstone så länge folk vill
flytta hit och när man väl bor här måste det finnas möjligheter till fritidssyselsättning såsom att kunna
promenera/jogga i stadsnära skog utan att man ska behöva ta en kölapp och invänta sin tur.
Utveckling av landsbygden för att skapa kontakt mellan dem som bor där. Exempelvis möjlighet till service.
Idag finns inga möjlighet för matinköp utom i större centralorter vilket försvårar för äldre att kunna bo
kvar som äldre. Turismen kan vara en satsning som hjälper till att skapa en levande landsbygd.
Varberg håller på att förstöras som en idyll och strävan nu är att göra en storstad tyvärr. Landsbygden
med cykelbanor, aktiviteter är viktigt samt billiga enkla bostäder till ungdomar
Ingen skola skall ha färre än 100 elever.
1 Värna miljön 2 Skapa arbetstillfällen 3 Skapa olika boendealternativ 4 Staden är ofta grisig - sopor ligger
överallt. Som turiststad men även för invånarna bör det satsas mer på att hålla rent. Gemensamt ansvar
för kommun och invånare. Låt arbetslösa få riktigt arbete - kanske med titel miljöarbetare 5 Märk
trottoarer och cykelbanor bättre. Ofta cyklister på gångbana. Farligt!
Lägg ner tanken på järnvägstunneln. Järnväg utanför stadskärnan.
Rehabilitering och tillmötesgående av f.d. straffade och utslagna personer. Samhället behöver vara
mycket mer öppet än nu. Säkert billigare med rehabilitering än kostnader göt vad brottslingar
åstadkommer i stort och fängelsevård. Människan i centrum!
Utplåna ej Vbg:s centrum som småstad. Inga höghus i stadskärnan. Satsa på det som är unikt i Varberg.
Bevara Getteröns fågellokaler. Värna stadens grönområden. Ingen fri parkering i stadskärnan, inte heller
på Getterön.
Apelviken - bygg ett promenadstråk över sanddynorna som de gjort i Torrevieja. Praktiskt, säkert och
mycket tilltalande. Starta Krubbkollen som de har i GP så att maten lyfts fram på restaurangerna. Den låga
nivån de flesta restauranger har i Varberg idag är inte konkurrenskraftigt. När man kommer med tåg
norrifrån ser det inte tilltalande ut. Sälj reklamplatser här eller nått så man slipper se fallfärdiga
byggnader och skjul. Detta försvinner väl förmodligen när järnvägen grävs ner. Lämna bygglov till att bygga
en restaurang vid havet så att det finns möjlighet att dricka en öl och se havet samtidigt. Bygg om och
bygg ut simstadion. Säkerhet på kvällar/ nätter. Kameraövervakning på offentliga platser. Låt krogarna
testa att ha öppet till 3 en sommar och utvärdera.
Havet och stränderna - Surfingen viktig för regionen
Respondenter: 345
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