Motion till Varbergs kommunfullmäktige
Införa en busslinje från/till Bua – Väröbacka – Veddige
Vårdcentral med läkare, sjukgymnastik i uppvärmd bassäng och träningssal med olika
träningsredskap, diabetessköterska, astma/kol-sköterska etc. finns i Veddige.
I Bua finns en filial med läkare och BVC och provmottagning– men att få läkaretid där är
svårt.
Det finns en möjlighet till beställningstrafik för resor till VC. Du måste beställa innan kl. åtta
för resa från Bua kl. nio och hemresa kl. 11.00 från vårdcentralen. Detta begränsar
behandlingstiden till någon gång mellan 09.30-10.45 för att hinna åka tillbaka kl. 11.00.
Föreningslivet i norra kommundelarna är mångfacetterat, livligt och flera täcker hela
området, typ Veddige/Värö PRO.
Stora arbetsplatser, där Derome husbyggnadsfabrik är den senast byggda, såväl som små
och övrig verksamhet kommer att betjänas av busslinjen..
Den planerade utbyggnaden i Veddige - Väröbacka - Bua kommer att ge 10.000 eller fler nya
samhällsmedborgare
Det kommersiella utbudet kommer att stärkas genom att kundunderlaget blir större.
I Veddige finns närmaste bankkontor sedan Varbergs sparbank stängde sitt kontor i Bua.
Genom bussförbindelsen nås Viskadalsbanan förbindelse till Borås med högskola och en
utvidgad arbetsmarknad men också omvänt med kontakt med busslinje 777 till Åsa station
och vidare mot Göteborg. Detta skulle underlätta byggnationen av tunnelprojektet i Varberg.
Buabor liksom väröbor kan nå ishall och simhall i Veddige.
På ishallen finns nu mer öppen tid genom att ishallen i Varberg byggts.
Simhallen i Varberg stängs hösten 2018. Simhallen i Veddige kommer då, under byggandet
av ny simhall i Varberg, att vara Varbergs enda. Skolan och föreningar är prioriterade för
tider där.
Bua bjuder på havet med bad, fiske, småbåtshamn och skärgård.
Bussförbindelsen ger stora miljövinster då den minskar behovet av bilresor.
Önskemål om bussförbindelser mellan Bua-Väröbacka-Veddige har framförts under många
år i olika sammanhang.
Värö S-förening föreslår:
- Att Varbergs kommun arbetar för att Hallandstrafiken inrättar en busslinje mellan
Bua-Väröbacka-Veddige
Antagen av Värö Socialdemokratiska förening på mötet 7 mars 2018
ordf. Birgitta Sagdahl Wildtberg

