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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: 
0340-88146, Mob: 0733 32 77 52 
130820: Victoria kontaktar Kristina för att ta reda på status.  
Informerar Buaborna därefter. 

Svar från Kristina 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 informerade efter samtal med 
Tommy Löfqvist/Region Halland:  
- Cykelvägen finansieras med, 50% Trafikverket 
(Trv) och 50 % Kommunen. 
- Trv undersöker var man kan hitta pengar till vägen. 
- Kostnad 3500:-/m. 
- Planerings- och byggtid ca 3 år !!!! 
- Tommy kontaktar Trv och kommunen för att få 
besked om och när finansiering finns. Per-Erik 
kommer att träffa Tommy nästa vecka 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. Trots efterlysning har jag inte fått någon återkoppling från 
Vägföreningen.) 
130820: Görs varje vår. Ingers väg är fortfarande inte åtgärdad – hålig väg. Lyft till 
Stefan Jacobson på kommunen. 

Svar 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.  

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. 
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. 

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. 

 

6 Klippning av häckar (Kim 
Griffiths) 
Hus med hörntomt bör 

130725: Översyn av häckar etc vid den nyanlagda cykelvägen. Önskemål kom från 
närboende. 
130820: Information finns på Bua Framtids hemsida och facebooksida. Vissa 

Info på hemsidan: www.buasframtid.se/väg-frågor-
18149216 
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trimma sina häckar (Anna-
Lena Viktorsson Karlsson) 
Håll nere buskage (Stefan 
Johansson) 

fastighetsägare har blivit kontaktade. 

7 Dagvattenproblem 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 (Stefan Jacobson) - Victoria 

Ansvarig är Tomas Kaspersson, hamn- & 
gatuförvaltningen, driftavdelning, tfn: 0340-88648, 
tomas.kaspersson@varberg.se. Inget svar trots 
påminnelse 130925. 

8 Bussvändplats, Bua Hamn Projektering under hösten och byggande under 2014. Enligt min kontaktman vill 
BuF flytta vändplatsen! Är det en enskild medlem som uttalat sig eller har BuF 
tagit beslut om flytt. 
Ingela: Ev lägga vändplats på annan plants än först föreslaget: mer lagd åt bef. 
busshållplats. 
130820: Ny lösning föreslagen för Destination Bua. 
Alt 1. Dom använder lite av gräsytan vid Snellmans och vid Kustroddarvägen och 
placerar hållplatsen intill "parken" 
Alt 2. Dom använder P-parkeringen intill "hamnboden" 
Alt 3. Dom tar en del av "exploateringsmarken" och planen vid AD-center 
Alt 4. Dom tar en del av "parken" mot Guttaredsvägen enligt tidigare förslag. 
Alt 1 och 2 anses mest lämpade. 

Nytt möte igen den 18/10 kl 14.00, Thomas och 
Sven deltar. 

9 Advent och julbelysning 
Buavägen 

Juldekoration – Kostas, tel. 0702117250 alt. 0480-41 12 80.  
I den offert som vi sett så har vi ju ett stort antal lampor, förslagsvis räcker 12  st så 
att centrum blir upplyst och de lyktstolpar som är runt om den centrala 
vägkorsningen vid skolan. 
130820: Styckpris gäller oavsett 10 eller 20 st (4000 + 2*260 + 2*70) exkl moms. 
Thomas kontrollerar vem som står för elen, och om det är förknippat med någon 
kostnad. Detsamma gäller även montage/demontage som ber vi stegbilsföraren 
göra – Thomas frågar och stämmer av kostnad. 
Sommarförvaring – Victoria hör med Oscar på ICA om han har möjlighet att 
förvara dem i sitt kallager i butiken. 
OM ovan förutsättningar är klara och inom budget får Victoria lov att beställa 
stjärnor till varannan stolpe från Ringhalskorsningen till krönet ovanför 
Pingstkyrkan, dock max 20 st. Maxkostnad 20*(4000 + 2*260 + 2*70)= 93 200 kr 
*22 % rabatt + 25 % moms = 102 500 kr 
Victoria & Thomas äskar pengar hos kommunen. 

131015: Montering på stolpe – kabel ca 7 m, för 
dragning invärtes stolpe och ut i plugg. Oklart vad 
montage kostar.  
LED lampor, 29 watt, förvaras stående/hängande på 
gafflar, vikt ca 6 kg/enhet. 
Sommarförvaring inga problem.  
Victoria har ansökt om tillstånd hos Trafikverket. 
Innan de svarar kan vi inte göra något. Kostas 
står stand-by på vårt svar. 
131015: Montering på lyktstolpar vid ICA – hade 
det varit en idé? Victoria lägger ut en fråga i den 
arbetsgrupp som finns mellan Varbergs Bostad och 
Buas Framtid. 
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11 Otillåten camping vid Båle 

och fyren 
Skyltar bör upp – vem kontaktar vad/vem vid Hamn & Gata? 
130820: Påtala för kommunen - Victoria 

Kommunens kontakt när det gäller skyltar är Lennart 
Derle och kan nås på 034088131, 
lennart.derle@varberg.se . 101315: Översyn 
kommer att göras och skyltar kommer att tas bort 
(!?!). Victoria ska få detta bekräftat. 

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 

Kontaktperson Stefan Jacobson, Hamn- och 
Gatuförvaltningen, Avd Trafik, Varbergs Kommun, 
Tel. 0340-881 43, Mobil. 0730-58 81 43, E-post: 
stefan.jacobson@varberg.se 
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. 
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. 

16 Farthinder vid vägen mellan 
strandridarevägen och 
fotbollsplanen (Anja 
Grenelind) 

Bilar, lastbilar, traktorer kör rally just här, hade varit trevligt med farthinder så att 
de inte hinner få upp hastigheten mellan hindren. 
130820: Ber boende ansöka om blomlådor. Ingen genomfartsvägs, tala med 
grannar och informera om hastighetsbegränsningar. Visa hänsyn. 

Boende ber att få grisar utställda vid sina 
grindgångar från trädgårdarna.  
131015: Hur är vägen klassad? Vad händer när 
trafiken till nya bostadsområdet Kvarndammen 
ökar? 

17 Nyponbuskar/Vresros 
skymmer sikten vid 
Arakullevägen/Buavägen 
bägge ändar (Henry 
Berntsson) 

Vem samtalar med vägverket – helst dra upp dem med roten. 
Anna-Lena Viktorsson anmälde till kommunen vid midsommar. Inget har hänt. 
130820: Frågan lyfts med kommunen och fastighetsägaren. 

Ansvarig vid kommunen Tomas Kaspersson, hamn- 
& gatuförvaltningen,driftavdelning, tfn: 0340-88648, 
tomas.kaspersson@varberg.se. Inget svar än. 

19 Vägen ut till fyren börjar bli 
farlig då det växer sly och 
buskar som skymmer sikten. 
(Anna-Lena Viktorsson 
Karlsson) 

130820: Be kommunen (Stefan Jacobson) skoga - 2 meter in – Victoria. Klippt 
under sensommaren. 

Ansvarig vid kommunen Tomas Kaspersson, hamn- 
& gatuförvaltningen,driftavdelning, tfn: 0340-88648, 
tomas.kaspersson@varberg.se. Inget svar än. 

20 Måla om sko-stenen vid 
Arakullevägen/Pingstkyrkan. 
Det var ett tag sedan där 
såldes skor. (Kristoffer 

130820: Be Pingstkyrkan verkställa – Victoria kontaktar Henry Berntsson. 130925: Victoria kontaktade Henry och bad honom 
ta upp i Kyrkans styrelse om något fint kunde göras 
med stenen, ex måla den vit, och bulta fast ex ett 
solur, ett ankare eller liknande. Kanske sjömärke. 
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Mellander) 131015: Vägföreningen lägger ner frågan. 
25 GC-vägen förbi 

Applagården är ett 
månlandskap. (Pernilla 
Nilsson) 

130820: Påpekar för kommunen (Stefan Jacobson) - Victoria Ansvarig vid kommunen Tomas Kaspersson, hamn- 
& gatuförvaltningen,driftavdelning, tfn: 0340-88648, 
tomas.kaspersson@varberg.se. Inget svar än.  
131015:Vägförenignen lägger ner frågan efter 
inspektion. 

33 Översyn av lekplatser (Buas 
Framtid) 

130820: Sven deltar på Kim Griffiths möte den 22 september. 131015: Sven förväntar sig att kommunen hör av sig 
angående belysning vid lekplatsen på Södra 
Kärrsvägen. Annars inget kom upp som berörde 
vägföreningen. 

34 
(NY) 

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

 131015: Be kommunen se över sitt bestånd. 
Uppfräschning samt bortforsling. Victoria 
sammanställer en förteckning och kontaktar Stefan. 

35 
(NY) 

Belysning vid lekplatsen 
Södra Kärrsvägen (Marita 
Ivarsson) 

 131015: Om inte Kim har hört något så bör vi stöta 
på igen. Sven driver vidare. 

 
 


