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 Fråga/Idé/aktivitet Brödtext/Anteckningar/Framdrift Mötesanteckning / Beslut 
1 GC-väg längs med Buavägen 

(Bua-Limabacka) 
Region Halland, Varbergs Kommun och Vägverket. Vem har bollen för att verkställa 
en 5 km lång GC-väg mellan Bua och Limabacka? 
Per-Erik: Finansiering av projektet är oklart. Kostnad ca 10 Mkr. Tommy Löfquist, 
ansvarig för Kattegattleden inom Region Halland, undersöker läget och återkommer 
under nästa vecka. Ny projektledare för Kattegattsleden är Kristina Törnström, Hamn- 
och gatuförvaltningen, kristina.tornstrom@varberg.se, tfn: 88146, Mob: 0733 32 77 
52 
130820: Victoria kontaktar Kristina för att ta reda på status.  
131004: Hur sträckningen ska gå förbi Bua och när den kommer att byggas vet vi inte 
i dagsläget. Vi för diskussion med Trafikverket och inget beslut är taget.  
131015: Per-Erik info: efter samtal med Tommy Löfqvist/Region Halland:  
- Cykelvägen finansieras med, 50% Trafikverket (Trv) och 50 % Kommunen. 
Kostnad 3500:-/m. Trv undersöker var man kan hitta pengar till vägen. Planerings- 
och byggtid ca 3 år !!!! 
- Tommy kontaktar Trv och kommunen för att få besked om och när finansiering 
finns. 
131203: Per-Erik kommer att träffa Tommy v.43 och förhoppningsvis skall han 
kunna lämna ett besked. 

 

3 Många vägar är i behov av 
underhåll – hur ser 
underhållsplanen ut? 
- Återstår: Ingers Väg (Tore 
Johansson) 

P-E W lämnat över frågan till Vägföreningen 2012-09-03 (Enligt uppgift gör 
Vägföreningen en besiktning av gatunätet årligen. Resultatet skall delges kommunen. 
130820: Görs varje vår. Ingers väg är fortfarande inte åtgärdad – hålig väg. Lyft till 
Stefan Jacobson på kommunen.  
130830: Stefan gör en beläggningsplan varje år som baseras dels på inventering av 
våra vägar som görs med jämna mellanrum, dels bedömning på plats. Storleken på 
budgeten varieras från år till år. Påminnelse mailad 130925. 
131015: Frågan är inte högprioriterad i nuläget. 

140325: Sven gör en inventering. Deadline 
140431. 

4 Informationstavla vid infarten 
till Bua 

121017: BF sätter av pengar i sin budget för 2013 för ny design och utförande. Malin 
Kjellberg kontaktar IA och P-E ang utformning, och samma kartmall som i hamnen. 
130311: Johan E efterfrågade detaljplanritning. 
130820: Sven kontaktar Per-Erik för att jobba med kartan, Victoria kontaktar Kurt för 
att ”påminna” om ramen. Johan kontaktar Hans-Emil för att få möjlighet att dra kabel 
från Varbergs Bostad lyktstolpar. (Sven  
lyssnar av PG’sreklam om olika belysningsalternativ.  
131015: Johan har tidigare visat upp en offert på vad det skulle kosta att dra fram el – 
ca 40 000 kr. Därför se över en alternativ konstruktion solcell. Kostnad för 
hobbybelysning ca 1800 exkl moms. 

140325: Både Trafikverket och Lennart Derle 
vid kommunen tycker att placeringen är bra. Vi 
behöver söka bygglov. Vägföreningen beslutar 
gå på samma lösningen som i hamnen. Victoria 
kontaktar Båtfjordens hamn för uppgifter om 
bef tavla. Sven fotograferar inför bygglovet 
och Johan tar upp fråga med belysning med 
Stefan Jacobson på kommunen.  
Önskvärd deadline 12 juli/Makrillfestival.  



Bua Vägförening – Aktivitetslista 2014-03-25   2 (3)  
 
 Fråga/Idé/aktivitet Brödtext/Anteckningar/Framdrift Mötesanteckning / Beslut 

Johan lägger förslag att se över placeringen, till närmare skolan.  
Steg 1: Kontakta Stefan Jacobson, Vbg Kommun. 
Steg 2: Se över placering mer exakt. 
Johan driver med uppbackning från Sven och Thomas. 
131203: Genomgång på plats vid föreslagen placering 

5 Sänkta hastigheter i Varbergs 
kommun 

Per-Erik: Frågan kommer upp till beslut i nämnden under september (2013). 
Åtgärdsplan och finansiering skall fastställas. Arbetet kommer att starta i 
kranskommunerna. 

131116: Lennart Derle har meddelat att 
- Nämnden har fattat beslut att sänka 
hastigheterna. 
- Först ut är Bua, Veddige och Tvååker. 
- Åtgärderna skall samordnas med 
Länsstyrelsen och Trv. 
- Finansiering och tidplanering återstår. 
- Lennart bedömer att åtgärderna (byta skyltar) 
kan genomföras under våren 2014. 

7 Dagvattenproblem/Svallis 130101: Problem med dagvatten som bryter fram ur marken på Guttaredsvägen i Bua. 
Bifogar bild hur det såg ut i vintras med svallis. Väldigt farligt!! Kan du hjälpa oss så 
att berörda personer som kan åtgärda detta blir kontaktade. 
Per-Erik: Gäller också cykelvägen mellan Arakullevägen och skolan. Har någon info 
skickats till kommunen och i så fall till vem. Per-Erik kan kontakta chefen för Hamn 
& Gata. 
130820: Påpeka igen för kommunen (Tomas Kaspersson) - Victoria 

Ansvarig är Tomas Kaspersson, hamn- & 
gatuförvaltningen, driftavdelning, tfn: 88648, 
tomas.kaspersson@varberg.se 
 
131203: Per-Erik har ombetts att driva frågan 
gentemot Tomas. 

12 Cykelväg längs med 
Hultavägen (från där den 
smalnar mot söder till vägen 
mot kyrkan) (Henrik Svahn) 

För ca 10 år sedan skrev BF ett brev till vägföreningen för att försöka få till stånd en 
cykelbana längs med Hultavägen. 
Man skulle där kunna anlägga en enkel cykelbana som endast bestod av att linjer 
ritades längs med vägen (alternativt kantsten med uppehåll för infarter), för att 
markera var gång och cykel väg är resp bilvägen. I Varberg har denna lösningen 
införts bla på vägen från Mixen ner till Kurtinen. 
Argument: 
- Hultavägen är väldigt bred och inbjuder därför till hög hastighet (för närvarande har 
de boende där löst detta temporärt med 6-8 st blomsterlådor) 
- Många skolbarn bor på Hultet, Hovgården, Bua by och förhoppningsvis på det nya 
Kvarndammsområdet samt Frigerts nya område på Hultet). Dessa barn behöver en 
säker väg till skolan vilket idag inte är fallet. Sträckan längs med Hultavägen (från där 
den smalnar mot söder till vägen mot kyrkan) 
130820: Frågan lyfts till kommunen - Victoria  
Svar från Stefan Jacobsson 130830: Denna fråga kommer jag att ta upp med 
Gatugruppen där jag träffar alla som planerar gator och återkommer till er. 
Efter kontakt 130925 meddelar Stefan att frågan ännu inte varit uppe i gatugruppen. 

Kontaktperson Stefan Jacobson, Hamn- och 
Gatuförvaltningen, Avd Trafik, Varbergs 
Kommun, Tel. 881 43, Mobil. 0730-58 81 43, 
E-post: stefan.jacobson@varberg.se 
 
140325: Vägföreningen backar upp Buas 
Framtid i arbete med att möjliggöra en 
cykelväg längs med Hultavägen. (Jenny 
Ahnlund Berg har gått in som ledamot i BF.) 
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131015: Jenny Ahlund Berg är intresserad av att driva frågor. Johan och Victoria 
träffar Jenny för att sätta in henne i frågan och ta fram handlingsplan och riktlinjer. 

34  Översyn av ”grisar” – de ska 
vara hela, rena, tydligt vita 
och med reflexer. (Victoria 
Wiman) 

131015: Be kommunen se över sitt bestånd. Uppfräschning, ordningsställande samt 
bortforsling. Victoria sammanställer en förteckning och kontaktar Stefan.  
131203: Ingen framdrift än. Vi tar med frågan till våren då ev snöröjning etc är över. 
Blir en punkt för underhållsplanen. 

140325: Sven ser över i samband med 
underhållsplan. Vägföreningen lägger sedan ut 
på entreprenör att flytta/städa upp. 

35 Belysning vid lekplatsen 
Södra Kärrsvägen (Marita 
Ivarsson) 

131015: Om inte Kim har hört något så bör vi stöta på igen. Sven driver vidare. 140325: Sven har inte hört ett knyst från 
varken BF eller kommunen. 

36 Igensatt dagvattenbrunn 
(Sven Brunefors) 

Bagarevägen 10 översta del har en dagvattenbrunn som är igensatt med grus. 140325: Klart 

37 Strålkastare vid Bua Center När man kör bil från hamnen blir man bländad av strålkastaren som är riktad mot Bua 
Center tavlan utanför distriktssköterskan. 
131203: Victoria kontaktar Anna Runesson. 

140325: Vbg Bostad är väl medvetna om 
problemet och strålkastarna skall 
åtgärdas/bytas ut mot bättre belysning. 

 


