Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet
Dialogmöten med Väröbackaskolan 14 & 27 maj 2014
Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra
kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med Tångaberg i söder med
E6:an och havet som östlig och västlig gräns. En översiktsplan visar huvuddragen i mark- och
vattenanvändningen.
Det här är en sammanställning av det som framkommit vid de 2 workshopar som kommunen höll i Väröbackaskolan med årskurs 4 & 6 maj 2014. Synpunkterna är indelade i kategorier. Först kommer bra kvaliteter i området, vilket följs av mindre bra faktorer med förslag till
förbättring. Sist under varje kategori finns ett drömscenario där de medverkande fick önska
fritt hur de vill att området ska se ut om ca 25 år.
Vi har inte skrivit om några synpunkter men slagit ihop de som är snarlika. Har du frågor
eller vill tillägga någonting, vänligen ta kontakt med oss.
För mer information se kommunens hemsida www.varberg.se
Trevlig läsning!
Varbergs kommun
Katrin Larsson, projektledare, 0340-88 117, katrin.larsson@varberg.se,
Emma Cejie, Ida Arvidsson, Karl Samuelsson

Natur
Bra kvalitéer i området idag
Naturvärden
• Naturreservat på Vendelsö
• Fin miljö
• Nära havet
• skog

Bad
• Stråvalla strand, badplats. Bra städning av strand, fin strand, Stråvalla strand
• Kärra strand
• Sandamm
• Bua strand
• Stränder

Mindre bra faktorer i området idag
•
•

Städar aldrig stranden vid Åskloster, Viskans utlopp.
Häst- och hundbajs på vägarnax

Drömscenario
•
•
•

Båt så man kan ta sig till Vendelsö och en bro
Park (på vägen ut mot motorvägen, södra sidan) (finns det eller vill man ha det?)
Bondgård på en ny ö utanför Årnäshalvön med en broförbindelse

Trafik & Kollektivtrafik
Bra kvalitéer i området idag
Mindre bra faktorer i området idag
•
•
•
•

Bilar kör för fort vid motorvägsavfarten
Lite tåg
Saknas cykelväg längs väg 850
saknar cykelväg till skolan

Drömscenario
•
•
•
•
•

Säkrare väg till skolan
Tågstation
Bättre bussrutter från skolan
Vill ha mer bussar
Rondellen mellan Bua och Värö vid Ringhals ska man ha cykelbana så att man kan cykla där

Företag
Bra kvalitéer i området idag
•
•
•
•
•
•
•
•

Södra cell
Ringhals
Ringhals - Sätter bygden på kartan
Ringhals ger oss el
Bra med industri Södra cell, men de hugger ner för mycket träd
Det finns mycket jobb
Färdigbetong
Väröträ

Mindre bra faktorer i området idag
•
•
•

Ringhals och Väröbruk
Södra cell släpper ut koldioxid påverkar växthuseffekten
Ringhals, om det sprängs så dör vi

Bebyggelse
Drömscenario
•
•
•
•

Ny ö utanför Bua, (förö) med en bro dit och lägenheter på ön.
Lägenheter på stranden i Bua
Lägenheter och hus på Vendelsö och kringliggande öar, alla öar ska ha mc donalds
Bygga fler hus så att fler kan komma hit

Service
Bra kvalitéer i området idag
•
•
•
•
•

Värö kyrka
Limabacka: Alla bor nära varandra, Många lekplatser, Ingen skola, vårdhem till de gamla
Bua: Ligger nära havet, alla bor nära varandra
Nära Kungsbacka
Man har nära till mycket

Idrott
• Det är roligt att spela fotboll på fotbollsplanen i Limabacka
• Fotbollsplan att spela fotboll på i Bua
• Norvalla IP
• Värö IP
• Bra med hyfsat många fotbollsplaner
• Stallet i Stråvalla (Öster om gamla E6 och söder om Löftaskog)
• Bandyplan
• Ishall
Skola
• Skolan i Väröbacka
• Dagis
Butiker/service
• Pizzan i Väröbacka
• Ica i Väröbacka
• Tandläkare och vård i Bua
• Affär

Mindre bra faktorer i området idag
•
•
•

Gult fult hus, Gör om till en fritidsgård
Inget att göra i Stråvalla
Det finns kriminella personer Lösning: Skaffa mer poliser

Skola
• Dålig skolgård i Väröbacka
Butiker/service
• Bättre glassförsäljare på stranden i Stråvalla (20 kr kulan)

Drömscenario
•

Polisstation i Limabacka

Skola
• Man vill ha bättre skolamat alternativ ett eget skolkök
• Eget skolkök
• Bättre roligare skolgård och mat
• Ungdomsgård vid Limabacka så man kan gå dit efter skolan
• Fritidsgård

Butiker/service
• Mc donalds i Limabacka
• Mcdonalds
• Mc donalds vid Ringhals
• Mcdonalds i Väröbacka
• Mc donalds vid motorvägsavfarten
• Alla öar i Vendelsöarkiepelagen ska ha mc donalds
• Café och fik i Väröbacka vid fritidsgården man önskar (gula huset)
• Ridsport och sportaffär i Väröbacka
• Subway
• Badland
• Större minigolfbana vid campingen i Löftaskog
• Shoppingcenter utanför Väröbacka
• Ica affär på Vendelsö
• Galleria med affärer
• Köpcenter (som kungsmässan)
• En verktygsbod i Åskloster
• Cross och fyrhjulingaffär
• Kläd- och skoaffärer (det är så långt till stan)
• Godisland
• Leksaksaffär
Idrott
• Skatepark ( på vägen ut mot Ringhals, södra sidan)
• Paintball i skogen (Bua skog)
• Ridhus söder om Stavder
• På Vendelsö, 4H gård och läger
• Läktare vid Värö fotbollsplan
• Badland (som Gustavsvik)
• Äventyrsland på Vendelsö
• Spelhall
• Tennisbanan i Stråvalla ska förbättras
• Paintball bana
• Badland bredvid mc-donalds
• Simhall
• Stor lekplats i Stråvalla strand
• Crossbana
• Lekplats

