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i Vara kommun 

Sammanställning av önskemål och beslut 
2017-06-12 

 

 

Tätortsvandringar i Vara kommun 

Årligen utför tjänstemän, tillsammans med politiker från tekniska utskottet, 
vandringar runt om i kommunens tätorter och småorter. 

Tätortsvandringar sker i samarbete med de lokala föreningarna på orterna. 
Genom samarbete mellan kommunen och de lokalt engagerade skapas 
förutsättningar för att identifiera de bästa åtgärderna och att gynna levande 
tätorter. 

Kommunen bidrar med investeringsmedel för åtgärder på allmän kommunal 
mark som gynnar orten och som inte är kostnadsdrivande för kommunen. 
Åtgärder för insatser på privat mark har beviljats undantagsvis, om det är något 
som kan nyttjas av allmänheten, och ska då finansieras via kommunens 
driftbudget. 

Exempel på vad som finansieras är: 

- Lekutrustning och sand till ortens lekplatser och badplatser, medan föreningen 
står för arbetet med anläggning och skötsel. 

- Anslagstavlor 
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Tätortsvandring i Arentorp  
 

Datum: 2017-05-10 

Närvarande från orten: Susanne Löfman, Britt Fredriksson 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, teknisk chef, Fredrik Heder, gatuchef, Emma 
Hevelius, folkhälsoplanerare, Vara kommun.  
Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Inger Gustafsson, Marie Pehrsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beviljat belopp:   9 300 kr  

 

Trygghet 

God.  

Trafikverket  

Ny GC-väg finns mot Vara. Det behövs en varningsskylt för cyklister på bilvägen, där GC-
vägen slutar i Arentorps norra ände. 

Vägen mot Vara är i dåligt skick. Trafikverket kommer att lägga ny beläggning (asfalt) inom 
samhället Arentorp under år 2017-19. 

Park 

Ishockeyrinken ska målas av föreningen, de har fått färg.  
Det finns ett trasigt belysningsfundament i gräset vid boulebanan. 

Övrigt 
Nytt dagvattensystem ska anläggas på Storegårdsvägen m.m. år 2017. 
Det finns ovårdade hus, se lista från tidigare år, på Gamla Skolvägen och Kedumsvägen. Den 
obebyggda tomten på Gamla Skolvägen är privat (sedan 1990). 
 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Nya mål till basketkorgar, två 
stycken 

2 000 kr Ja  Delvis kvar från 2016 

2. Nya nät till hockeymål 2 300 Ja  Tress sport o lek 

3. Konstverket ”Kobism” 
behöver renoveras 

 Ja  Driftåtgärd. 
Parkenhetens ansvar 

4. Mer grus i boulebanan 2 000 Ja  Samt rensa 
maskrosor, vilket 
föreningen kan göra  

5. Målning av bänkar och bord 
vid boulebanan 

3 000 Ja  Kommunen kan stå 
för färg, föreningen 
målar. 



   

4 

 

Tätortsvandring i Emtunga 
 

Datum: 2017-05-10 

Närvarande från orten: Alexandra Lund, Louise Åkerström, Lena Engman, Daniel 
Köhlquist, Eva Nyman, Anneli Löf, Kaj Haapaniemi. 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Stellan Gedell, gatuingenjör, Fredrik Heder, Vara 
kommun. Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Marie 
Pehrsson 
 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Mobila trafiköar med 
varningsskylt ”lekande 
barn” önskas på 4 
lokalgator enligt karta: 
- Vårgatan 
- Skogsvägen 
- 2 på Bågegatan 

50 500 kr 
(föreningens 

beräkning) 

 Nej Kvarstår från 2016. Hastighets-
dämpande åtgärder önskas även på 
Ekvägen (Trafikverkets väg), se nedan.  

Ett ja skulle bli ett prejudikat i 
kommunens hållning jämfört med 
blomlådor. 

2. Två infarter till 
Skogsvägen från 
Vårgatan. Stäng västra 
infarten (närmast 
Ekvägen) och bredda 
den östra. 

  Nej Kvarstår från 2016.  

Det skulle skapa en återvändsgränd, 
vilket kräver anläggning av vändplan. 

3. Belysning fotbollsplan 100 000 kr  Nej, 
i år 

Timer behövs på belysningen. Hur 
lång tid på året kommer planen att 
användas? 

4. Hockeyplan, rita 
tennislinjer samt nät, 
ev. mobilt? 

20 000 kr Ja   

5. Byt armatur till LED 
på en lampa vid 
lekplatsen 

5 000 kr Ja   

6. Mer sand och fler 
lekredskap på 
lekplatsen 

  Nej, 
i år 

Sand nyligen påfylld, och fylls på mer 
som driftåtgärd vid behov. Det krävs 
skyddszon mellan redskapen så det är 
svårt att få plats med så mycket mer. 

7. Byt en däckgunga mot 
rak gunga 

 Ja   

8. Ett pingisbord på 
lekplatsen 

 

 

30 000 Ja  Bättre med grus som underlag. En 
lampa till kommer behövas. 
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Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

9. Vill att karusellen 
flyttas till en gräsyta 
istället för på sanden 
så lagret inte fortsätter 
att haverera 

  Nej Måste stå i sand pga. säkerhet, gräs ger 
brännskador om man ramlar av i hög 
fart. 

10.  En bättre isskrapa vid 
isbanan. 

500 Ja   

11.  En bänk med 
ryggstöd önskas till 
lekplatsen 

  Nej Det finns en pergola.  

Inkom via Bättre Vara. 

12.  Utegym önskas 50 000 Ja  Föreningen väljer utrustning  

13.  Ytterligare belysning 
på Björkvägen ut mot 
Ekvägen 

10 000 Ja  En lampa saknas + den i svängen 
behöver riktas. 

14.  En bänk vid början av 
skogen om man 
fortsätter ut ur 
Emtunga på gamla 
banvallen åt 
Tråvadhållet 

5 000 Ja   

15.  En papperskorg i 
banvallens förlängning 

3 000  Nej Svårt att tömma papperskorgen, som 
hamnar långt bort, svårt att vända. 

16.  40 km/h önskas i hela 
samhället 

   Tekniska förvaltningen har i uppdrag 
att arbeta med frågan. 

17.  Ta bort staket från 
tomten med det rivna 
huset 

 Ja  Driftåtgärd. Fastighetsenheten har 
beställt rivningen. 

18.  Ta bort ris/skräp från 
diket längs banvallen 

   Driftåtgärd 

 

Beviljat belopp: 120 500 kr  
 
Trygghet 
God. Tacksamt att ett förfallet hus har rivits och tomten finns till försäljning för bostäder. 
Positivt att en ny gång- och cykelväg är påbörjad att byggas mot skolan. Det är bara de höga 
hastigheterna på genomfartsvägen som oroar. 
 
Trafikverket 
Höga hastigheter på genomfartsvägen. Gör större chikaner som står längre in mot mitten av 
vägen. 
Flytta fram 30-skylten norr om gc-väg. Detta diskuterades vid möte med Trafikverket den 
19/5. Trafikverket avråder från en sådan flytt pga. att respekten minskar för hastighets-
begränsningen. Kommunen kan besluta om hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område, 
men måste samråda med Trafikverket, varpå Trafikverket sätter upp skyltarna. 
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Tätortsvandring i Helås 
 

Datum: 2017-05-10 

Närvarande från orten: Ingrid Nilsson, Viktor Thorsson. 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Fredrik Heder, Emma Hevelius, 
Vara kommun.  

Närvarande från kommunen, politiker: Inger Gustafsson 
 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Mer sand. EU-sand till 
rutschkanan + baksand 
till låda. 

11 000 kr Ja   Kvarstår från 2016. (Bil + släp = 
11 tkr) 

2. 2-3 lyktstolpar önskas till 
grusvägen som viker av 
från Storslättsvägen. 

20 000 kr 
(två 

stolpar) 

Ja  Kvarstår från 2016. Beställt av Vara 
Energi 

3. Anlägg en mötesficka 
med grus vid 
mejeritomten 

  Ja, 
ev. 

 Kvarstår från 2016. Görs om 
Trafikverket tillåter det, väg 2548. 
Hastighet 50. Tunga transporter till 
Arentorp. 

4. Lägg ut jord för att plana 
ut marken på 
mejeritomten. Flytta de 
unga träden. 

 Ja, 
slag-
hack 

 Kvarstår från 2016. Föreningen 
önskar klippa tomten själva. 
Kommunen beställer slaghack av 
området 2 gånger/per. Kommunen 
vill inte flytta det nyplanterade 
trädet.  

5. Ett nytt gungdjur önskas 
(lejon) eller åtminstone 
en ny sits 

5 000 Ja   

6. Flytta och förankra 
lekgrävaren + anlägg ny 
sandlåda 

5 000 Ja   

7. Flis till vildmarkslekplats 5 000 Ja   

8. Rep till klätterställning 2 000 Ja  36 mm hamparep finns att beställa 
på Optimera pris 100kr/m 

9. Högre staket på 
lekplatsen i kortändan 
mot gungorna 

25 000 Ja  Rostigt staket 
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Beviljat belopp:  82 000 kr  

 

Trygghet 

Orten upplevs trygg. Det är ganska lugnt. Det är väldigt roligt med det auktionsföretag som 
etablerat sig i den f.d. textilindustrin. 
 

Trafikverket 
Höga hastigheter på genomfartsvägen. 

Vattenfyllda gropar vid vägen på genomfarten Halvåsvägen nr 16. Väg 2552. 

 

Park 
Skötselavtal finns för lekplatsen, vilket utökats med kyrkplatsen år 2017. Föreningen bygger en 
ny vildmarkslekplats med pengar från tätortsvandring 2016. Lekplatsen är fin. Delar behöver 
målas. 

Föreningen önskar få protokollen från lekplatsbesiktningen. Dessa skickas från Parkenheten. 

 

Övrigt 

Nytt staket ska sättas av FTI mellan återvinningsstationen och bostadshus. Plank önskas och 
skiss på utformning finns. 

 

 

10.  Två hagtornsträd till 
allén ovanför lekplatsen, 
komplettering av allé 

7 000 Ja   

11.  Belysning, inventera 
skicket på lekplatsen.  

 Ja  Sponsring med armatur kan göras 
av Mikael Karlsson, Voltnet. Avtal 
tecknas om det mellan kommunen 
och företaget. 

12.  Höga hastigheter på 
Kvarnbacksvägen, som 
är smal och har dålig sikt 

2 000 kr, 
två 

skyltar 

Ja  Företrädesskyltar kan sättas, med 
prioritering av vem som får åka 
först. Kommunen är väghållare. 
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Tätortsvandring i Håkantorp 
 

Datum: 2017-05-15 

Närvarande från orten: Björn Himmerman, Leif Sandberg, Alf Floberg, Katarina Hansson, 
Hans-Erik Hansson. 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Emma Hevelius, 
Vara kommun. Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström  

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Fribergs väg och 
Bockedalsvägen är dåliga, 
behöver grusas 

20 000 Ja  Asfaltkross kommer att läggas 

2. Vill ha gungor på lekplatsen   Nej Gungor finns. Tvätta 
gungställningen 

3. Önskar fler lekredskap på 
lekplats 

30 000 Ja   

4. Basketkorg. Underlaget 
behöver göras om från gräs till 
plattor/asfalt 

50 000 Ja  Nytt basketmål behövs + den 
grusade vägen kan t.ex. asfalteras 

5. Ev. inhägnande av lekplats   Nej Ingen större väg i närheten 

 

Beviljat belopp:  100 000 kr  

 
Trygghet 
I stort sett bra. Oro pga. buskörning + trakasserier från nyinflyttade hyresgäster (polisen håller 
extra koll).  

Trafikverket 
Samma önskemål som år 2016 (järnvägsövergång vid perrong. Semaforen behöver ny skylt. 
Några fastigheter har vattensamlingar längs vägen). Det är dock mindre spårspring nu sedan 
staketet förlängdes vid järnvägen. 

Dålig sikt pga. höga häckar vid församlingshemmet. 

Dialog har förts med Trafikverket om att flytta lekplatsen till järnvägsparken, vilket fick avslag 
från Trafikverket. 

 

Övrigt  

Kylaggregaten på hönsslakteriet är mycket störande för grannarna. 

Några ovårdade tomter; Genomfartsvägen nr 2, 13, 50 och Ingemarsvägen 4. På nr 13 och 50 
står det bilar. 
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Tätortsvandring i Jung 
 

Datum: 2017-05-15 

Närvarande från orten: Kent Johansson, Linda Johansson (sekreterare i föreningen), Gunnar 
Birgersson (kontaktperson gentemot kommunen), Bertil Jungberg. 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Vara kommun. Torbjörn 
Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström  

 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Skylt till påskelden, en 
till. ”Förbud mot 
tippning” 

1 000 kr Ja  Kvar från 2016. Föreningen beställer 
skylten. 

2. Belysa stort päronträd 
vid busshållplats 
(Nynästomten) 

  
 

 Nej Markinfäst lampa behövs. Ny belysning 
prioriteras inte i år, pga. pågående 
inventering av befintlig belysning. 

Pris saknas, belysningskonsult behöver 
tillfrågas. 

3. Björkstigen, färg till 
stugan 

1 000 kr Ja   

4. Björkstigen, sopkorg 
vid stugan. 

3 000 kr Ja  Innebär ökad driftkostnad 

5. Livboj och stege till 
rastplats vid ån 

6 300 kr Ja  Komplett set med hake, boj och stege 
och fästanordning till dessa. 

6. Balansbräda önskas 
(planka och vinkeljärn) 

   300 kr Ja   

7. Södra infarten: En 
hundlatrin vid 
busshållsplatsen Åsa 
närmast E20 mot Vara 

3 000 kr Ja  Innebär ökad driftkostnad 

8. Södra infarten: 
Gatubelysning längs 
med cykelvägen mot 
Vara/E20 

  Nej Ingen ny belysning installeras innan 
kommunen fått ordning på den 
befintliga belysningen. 

9. Vid hockeyplan önskas 
ett utegym med fem 
stationer.  

100 000 
kr 

Ja  Alt. vildmarkslekplats som i Helås.  
En grupp med representanter från 
JK10, Jungs friskola och intresse-
föreningen ska planera detta. 
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Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

10. Vid hockeyplan 
önskas ny färg på de 
gula bänkarna vid 
paviljongen, eller nya 
bänkar 

1 000 kr Ja  Föreningen målar om bänkarna 

11. Skylt på Prästegårdsv. 
och Ängsv., ”Kör sakta 
– Lekande barn” 

800 kr Ja  Gatuenheten beställer skylten 

12. Den röda färgen 
släpper på bron över 
Jungån 

20 000 kr Ja  Sandå måleri är kontaktade för 
rådgivning. Bron måste skrapas ren från 
färg, torka ut i cirka två år därefter 
grundmålas och färdigmålas för 
fullvärdigt resultat. De bärande pelarna 
är kreosotimpregnerade och ska inte 
röras. 

13. Asfaltering av GC-väg 
”Jungbergsvägen” 

40 000 kr Ja  Kvar sedan 2016. Beställt 2017. 

14. Utstickande stolpar 
kvar efter staket, privat 
mark 

   Kommunen kontaktar fastighetsägaren. 
Frågan lämnas till Miljö-Bygg 

 

Beviljat belopp: 176 400 kr 

 

Trygghet 

Samhället uppfattas tryggt. Det har blivit bättre än ifjol, med viss förbättring av ovårdad tomt. 
Finns några stökiga individer. 

Trafikverket 

Övergångsställe önskas där cykelvägen korsar Jungavägen (vid busshållplats), alternativt en 
skylt med varning för cyklister. Kommentar: Trafikverket avråder generellt från 
övergångsställen, då de är trafiksäkerhetssänkande. 

Park  

Ett fint grillhus är byggt i samråd med föreningen.  

Rensning av lera, grenar m.m. kvarstår från rensningen av ån 2016. Ta med rester av 
påskelden, enligt ök. 

Soptunnan vid grillplatsen är flyttad? Bra placering tidigare intill grillen. Flytta tillbaka, tack. 

Protokollet från den årliga besiktningen av lekplatsen kan gärna skickas till föreningen. 

 

Övrigt 

Tomten där den gamla förskolan stod finns tillgänglig till försäljning som bostadstomt (två 
tomter). 
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Tätortsvandring i Kvänum 
 

Datum: 2017-05-15 

Närvarande från orten: Lars-Olof Sahlin (ordf. intresseföreningen), Karin Mann (ordf. 
hembygdsföreningen), Stig Svensson, Inger Andersson, Eva Ringblom. 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Vara kommun. 
Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Erik Lindström, Inger 
Gustafsson 

 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Önskemål om att det 
behövs staket längs 
banvallen vid Kvänumsån. 
Främst vid den gamla 
järnvägsbron. Farligt för 
både barn och vuxna 

10 000 kr Ja, 
delvis 

 Staket kan sättas mellan de båda 
broarna, 80 m. Det går inte att 
hägna in hela ån som går rakt 
genom samhället. 

2. Förlängning av GC-väg 
förbi två hus till Oltorps-
badet, 200 m.  

400 000 kr 
(ordinarie 
inv.budget) 

Ja  Kvar från tidigare år. Kräver 
tillstånd av Trafikverket. Två 
villatomter är berörda. Kommunen 
har köpt in en fastighet för att 
möjliggöra sträckningen.  
Budget finns avsatt inom ordinarie 
investeringsram. 

3. Skapa något nytt vid 
Ungdomens hus, som 
klättervägg, multisportbana, 
kolonilotter?  
Önskemål från 
ungdomarna själva är 
”hängplatser” där de kan 
slappa, fika, prata och 
umgås. Bänkar och grill 
med tak över vore bra. 

 Ev  Kvar från 2016.  

Ålen 8 är kommunens mark. 
Minigolf togs bort 2015. 

Förslaget att göra en studie ihop 
med fritidsgårdens verksamhet har 
lyfts till TUA.  

Föreningen har fått en karta över 
markägare (kommunen). 

4. Dålig sikt på Hantverkare-
gatan vid krönet där 
passagen är smal. Sätt 
hinder vid korsningen med 
banvallen 

18 000 kr, 
för två 
bommar 

Delvis  Nej till breddning 2013-15. Det 
skulle öka hastigheterna och föra in 
tung trafik i bostadsområdet. 
Vikbommar kan sättas där 
banvallen korsar Hantverkaregatan.  
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Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

5. Anlägg parkeringsficka vid 
Guldsmedsgatan, vid 
Nästegårdsskolan.  
Alternativt gör 
enkelriktning av 
Guldsmedsgatan. 

 

?   Kvar från 2016. Ny trafikföreskrift 
om parkering på sydvästra sidan 
(mot villorna) har gjorts 2015. 

Förslag med p-ficka finns 
framtaget. Beslut måste fattas i 
samråd med skolan och 
Fastighetsenheten. 

6. Belysning längs banvallen 
från förskolan Räfsan och 
in mot samhället 

200 000 kr  Nej, i år Kvar från 2016. Ca 500 m, varav 
110 m från Räfsans vändplan fram 
till banvallen. Kommunen avvaktar 
med att sätta nya lampor tills vi har 
fått koll på elsäkerheten på den 
befintliga belysningen. 

7. Komplettera busshåll-
platsen med klocka 

   Kvar från tidigare år. Förslaget har 
skickats till Västtrafik (gjort 23/5). 

8. Upprustning av 
utegymmet i Oltorp samt 
belysning till det 

100 000 kr Ja  Intresseföreningens mark. 
Utrustningen är flyttbar. 

9. Parkering vid Oltorp, grus 
önskas. Sveriges största 
mountainbikeklubb tränar 
här. 

?  Nej Intresseföreningens mark. Behövs 
både dränering och grus. Bidrag får 
sökas från Kulturenheten. 

10. Papperskorgar vid 
järnvägsbron och vid 
busshållplats Nya vägen, 
Bygatan 

6 000 kr, 
två stycken 

Ja   

11. Belysning vid dammen på 
Strömgatan, och soffa med 
bord. 

20 000 kr Ja  En lampa sätts upp om elkabeln 
finns tillgänglig utan att gräva upp 
gatan. 

12. Iordningsställande av 
gångstig vid kruthusplatsen 

 Ja  Breddning är på gång och ingår i 
Gatuenhetens asfaltprogram  

13. En grind önskas mellan 
Björkgatan och 
Blomstergatan 

9 000 Ja  En vikbom sätts upp för att hindra 
bilar på gångväg 

14. Rensning vid brygga 
utmed gångstig till Öttum 
framför 
Tegelbruksdammen 

 

 Ja  Driftåtgärd 
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15. Promenadstig utefter ån 
där konstverk finns anlagda 
– blir det någon 
förlängning? 

  Nej Stigen är färdiganlagd fram till 
konstverken. Parkenheten kan 
rensa i trädpartiet vid ån på den 
allmänna marken, så att det lätt går 
att gå fram till Nya vägen. 

16. Hänvisningsskylt önskas 
till Oltorp 

14 000 kr Ja  Beställs från Trafikverket 

17. Utöka förskolegården vid 
Kvänums förskola 

   Bildningsförvaltningens fråga 

18. Möjlighet att ta blodprov 
och blodtryck önskas vid 
äldreboendet 

  Nej Förslaget läggs in i Bättre Vara. 
Svar från Socialförvaltningen: 
Kommunens hälso- och 
sjukvårdsansvar är definierat i 
hälso- och sjukvårdslagen och i 
gällande hälso- och sjukvårdsavtal 
inom Västra Götalandsregionen. 

 

Beviljat belopp: 177 000 kr 

 

Trygghet 

Samhället i sin helhet upplevs tryggt. 7 på en 10-gradig skala. 

Oltorp har blivit en samlingsplats för ungdomsgäng som kan förstöra. Antalet EPA-traktorer 
har ökat. 

 

Trafikverket 

Övergångsställe önskas vid korsning av Nya vägen och Kyrkogatan. Kommentar: Trafikverket 
vill inte sätta nya övergångsställen pga. att det inte blir säkrare för fotgängare. 

Hastighetsbegränsning vid infarten söderifrån (Nya vägen) vid Kvänums förskola, 
Skördegatan. Ändra hastighet till 30 km/h. Kommentar: Det behövs fysiska hinder, såsom en 
refug mitt i vägen. 

Bättre skötsel av samtliga genomfarter önskas. Blomburarna på Storgatan är misskötta. 

Spegel önskas vid utfart från bygdegårdsföreningens område, vid Fyrungavägen, väg 2621, 
pga. dålig sikt mot krönet söderut. 

En brunn utmed cykelvägen till Oltorp sväljer ej vatten. 

 

Parkfrågor 

Fortsatt bekämpning av jättebjörnlokan vid Kvänumsån. Största delen på kommunal mark. 
Parkenheten har framgångsrikt bekämpat den, men fröbanken finns kvar. 

Banvallen ska vältas och saltas – bra. Hästar är inget problem här. 
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Övrigt 

Frågan om det finns mötesplats och skåp för material har skickats till skolan och 
Räddningstjänsten (av Minna Ihanus, Tekniska förvaltningen). 

Hembygdsgården kommer eventuellt att ansluta till kommunalt avlopp. 

En ovårdad fastighet, Strömgatan 6. 

Kyrkvägen är i mycket dåligt skick. Det är en enskild väg, men finns ingen samfällighet. Den 
del som går från Nya vägen fram till första huset kommer att grusas av kommunen så att 
sopbilen kan komma fram. 

Fastighetsenheten och Räddningstjänsten diskuterar brandstationens placering (om det blir 
nybygge) alternativt upprustning, för att inrymma Räddningstjänstens högre fordon.  
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Tätortsvandring i Larv 
 

Datum: 2017-05-05 

Närvarande från orten: Hans Lundmark, Lennart Gidstedt, Rune Fridén, Håkan Johansson, 
Lena Ranégie Lindahl 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Emma Hevelius, 
Vara kommun. Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström 

 

Åtgärd Kostn
ad 

Ja N
ej 

Anmärkning 

1. Mer flis önskas till motions-
slingan vid Hedensborg.  

15 000 
kr  

Ja  Kvar från 2016. Finns upplyst 
promenadstråk över Larvån och 
en belyst stig mellan Hedens-
borg och skolans isplan. 

2. ALU-bron behöver nytt räcke.  10 000 
kr 

Ja  Kommunen står för material till 
räcket. Kvar från 2014.  

3. Förslag på förstärkning av infart 
och grusning av väg (väg från 
Hedensborg över till 
Onsjövägen). Infart slits upp 
p.g.a. mycket lastbilstrafik 

20 000 Ja  Släp ställs av på parkeringen.  
Ja, för åtgärd på kommunens 
väg.  

4. Höga brunnar och asfaltskador 
på många ställen. Förslag: 
besiktiga och åtgärda 

 Ja  Kvar från 2016. Lagning är 
beställd på Lassagårdsvägen och 
Småkullavägen. 

5. Uthängande grenar och träd 
innebär besvär vid snöröjning. 
Förslag: besiktiga och åtgärda 

 Ja  Röj trädgrenar som hänger för 
lågt. Driftåtgärd. 

6. I Larv vill man ha två nya 
parkbänkar, kontakt Hasse 
Lundmark 

5 000 Ja   

7. Plantera träd i mitten av 
rondellen vid Bronsåldersvägen, 
vid sandlådan. 

5 000 Ja   

8. a) Infart från Lassagårdsvägen 
vid skolan, det är vatten över 
hela vägen när det regnar. 
Förslag: gräva upp diket mot 
öster och leda bort vattnet. 

b) Skolgården innanför 
busshållplatsen blir alltid en sjö 
när det regnar, fattas avlopp 
från brunn? Förslag: koppla 
brunnen till avlopp. 

 Kollas  Undersök avrinning och 
dagvattenledningar. En brunn 
här har rensats flera gånger av 
gatuenheten. 

9. Nya mål till hockeyplan 4 000 Ja   
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Beviljat belopp:    59 000 kr 

 

Trygghet 

Bra. Bättre än ifjol. 

Kommunens hemtjänstbilar kört fort och pratar i mobil. Följande svar på detta har lämnats 
från Pia Saxberg, Enhetschef för Hemtjänsten Vedum: ”Samtliga våra tjänstetelefoner går på 
blue-tooth i bilarna och utgör därför ingen risk för säkerheten i bil, vi pratar i högtalartelefon. 
 Våra hemtjänstturer är förlagda så att vi hinner med vårt arbete och samtidigt kan hålla 
hastighetsgränserna. Att följa hastighetsbegränsningarna är en självklarhet för hemtjänsten 
men är vars och ens eget ansvar. Jag ser gärna någon form av samarbete med folkhälso-
planerare och/eller polis för att se vilka förbättringar vi kan göra. En åtgärd kunde vara att 
bjuda in Intresseföreningen till gemensamt möte med oss i hemtjänsten.” 
 

Höga hastigheter genom Larv. Tung trafik med långa lastbilar har ökat mycket. De kör 
antagligen på gps och hamnar då på små vägar. 

Kommunen bör skriva i Axet om vikten att använda reflexer! Detta görs redan, enligt 
folkhälsoplanerare. 

Visst problem med trafik som kör i hög hastighet på Kyrkliden (smal väg, parallellt med 
huvudled förbi kyrkan och Bäsingen). 

 

Trafikverket 

Asfaltskador vid busshållplatsen i Larv, i korsningen mellan väg 2650 och 2520. Detta har 
tidigare meddelats till Trafikverket, som skador efter lagning av bron över Larvån 
hösten/vintern 2013. Anmäls till Trafikverket igen. En skada har tillkommit på en brunn. 

Kommunens gatuenhet har undersökt en lösning som kallas bymiljöväg tillsammans med 
Trafikverket, som en åtgärd för att sänka hastigheter på huvudleden. 

Trafikverket har ingen planerad asfaltering i Larv.  

Förslag från föreningen på åtgärd för att sänka hastigheterna; trafikljus som visar rött om man 
kör för fort. 

 

Västtrafik 

En farlig hållplats finns längs med huvudleden när Larvbron. Västtrafik har en hållplats på 
norra sidan om Vedumsvägen. Enligt Västtrafik 2016-04-09 skulle den flyttas bort, vilket är 
ändrat 2017. Det går att använda den busshållplats som finns på Fåglaviksvägen. Västtrafiks 
ärendenummer i frågan är [2016VT119684]. Behovet är påtalat igen (2017-05-09). TU och 
Polisen gör en gemensam skrivelse. 

 
Park 

Mycket sly i skogen vid skolan. 
 

 

 



   

17 

 

Övrigt 

Föreningen planerar en aktivitetspark, där det bl.a. ska byggas ett utegym på grusplan vid 
Hedensborg. Folkhälsorådet och Sparbanksstiftelsen har gett bidrag. Det ska sättas upp 
belysning också. Hedensborg ska anslutas till kommunalt VA. 

Belysning på ALU-stigen har övertagits av kommunen från föreningen, och avtal tecknats med 
kyrkan om att kommunen ansvarar för belysningen. Elsäkerheten ska förbättras. Föreningen 
ansvarar fortsatt för att putsa skyltarna på lyktstolparna. 

Skolutredning pågår om Larvs och Tråvads skolor (Bildningsförvaltningens ansvarsområde). 
Åtgärder görs vid Larvs skola för att hindra körning på skolgården. 
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Tätortsvandring i Stora Levene 
 

Datum: 2017-05-15 

Närvarande från orten: B.O. Johnsson (kassör), Börje Karlsson, Mats Kvillefjord, Lennart 
Björk (ordf. bouleföreningen), Stefan Tholérus, Håkan Svensson, Petrana 
Zetterström. 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Emma Hevelius, 
Vara kommun. Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström 

 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Vi har under våren lagt en 
elledning från transformatorn 
till vårt vindskydd, en sträcka 
på ca 50 m. Vi önskar 
få bidrag till materialet och 
installationen. (Då vi inte hade 

möjlighet att utnyttja det bidrag på 20 000 kr 
till toa som beviljades förra året, så hoppas vi 

att få denna installation betald) 

3-4 000 kr Ja  Boulebanan är på 
kommunägd mark. 
Elledningen är dragen från 
Vara energis transformator-
station. Vara energi är 
elansvarig, då de förser 
bouleföreningen med el. 

2. Asfaltera om cykelvägen vid 
Levene södra infart 

400 000 kr   Kommunen är delägare i en 
vägsamfällighet med 1/12-
del eller 8 %. Kräver 
åtagande om väghållaransvar 

3. Snygga upp järnvägshåll-
platsen. Önskemålet är att 
flytta busshållplatsen till 
Trafikverkets mark, samt 
flytta återvinningsstationen 
norrut och hägna in den. 

 Ja  Omtag görs i frågan. En 
detaljplan om att flytta 
hållplatsen till en plats på 
kommunägd mark har varit 
på remiss, vilken avbryts. 
Trafikverket planerar en 
åtgärdsvalsstudie år 2018. 
Kontakt tas med FTI om att 
flytta förpackningsåter-
vinningen. 

4. Gångväg önskas parallellt 
med järnvägen. 

100 000 
för 
grusgång + 
50 000 för 
belysning 

 Nej, 
i år 

Kan genomföras efter 
samråd/godkännande från 
Trafikverket  
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Beviljat belopp: 404 000 kr 

 

Trygghet 

Samhället upplevs tryggt och säkert att vistas i.  

Hastighetsbegränsning 40 km/h önskas i hela samhället. Höga hastigheter vid Höstsol. 

 

Trafikverket 

Barnens cykelväg till skolan är ett orosmoment och behöver ses över (har påtalats till 
Trafikverket). Beläggning på GC-bana vid skolan dålig. Tre brunnslock sticker upp i GC-
vägen mellan Håkan Rödes väg och skolan (det är anmält till Trafikverket). Skyddsbågar vid 
GC-vägen vid skolan behöver rätas upp. 

Höga hastigheter vid skolan. Fartdämpande åtgärder önskas av förälder till barn på skolan. Ny 
skyltning finns med tidsbegränsat 30 km/h. 

Staket vid järnvägen behöver förlängas + hållplatsen behöver handikappanpassas. Trafikverket 
gör en åtgärdsvalsstudie år 2018 tillsammans med berörda intressenter. 

Avfartsfält behövs på väg 187 vid infarten till Levene. 

Parkeringsförbud har införts på Storvägen utanför Ica. Parkeringsförbudet respekteras, men 
bilar stoppar fortfarande där. 

 

Park 

Lekplatsen vid Stenkilsvägen-Trädgårdsgatan behöver ses över. Fjäderlekar är utbytta sedan 
vandringen hölls. 

 

Övrigt 

Sjunkhål på Skogsvägen. Generellt gäller att där fiberdragning gjorts så sjunker asfalten. 

Planfråga: Ökande tung trafik till industriområdet med Colorex, Marimat, Levene gräv & 
rörprodukter och en oljedepå. Annan tillfart till industriområdet önskas, t.ex. ny infart 
söderifrån.  

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

5. Väjningsskyltar vid GC-vägen  Ja  Kvar sedan 2016. Skyltarna 
är beställda och ska 
monteras 

6. Trottoar ner till pizzerian. 
Gångbana saknas. Häckar 
växer ut i vägen. 

  Nej För liten vägbredd. Kräver 
tillgång till privat mark.  
Inkom via Bättre Vara. 
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Tätortsvandring i Tråvad 
 
Datum: 2017-05-05 

Närvarande från orten: Per-Arne Magnusson, Sören Eriksson, Mats Gustafsson, Torbjörn 
Falk, Uno Gustavsson, Sven-Erik Karlsson, Gun Eriksson 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Emma Hevelius, 
Vara kommun. Torbjörn Walthersson från Polisen. 

 Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Upprustning av Tråvads 
aktivitetscenter; tennisbanan 
vid fotbollsplan/skolan.   
 
a) Upprustning av staket kring 
tennisbanan. Nuvarande 
öppning ut mot vägen medför 
att bollar/puckar åker ut på 
vägen. Stor öppning önskas 
mitt på långsidan mot fotbolls-
planen och en liten grind i 
hörnet på motsvarande långsida 
vid vattenposten för spolning.  
 
b) Upprustning av belysning 
 
c) Föryngring av träd, stora 
gamla björkar tas bort och nya 
mindre träd planteras. 

100 000 Ja  Elsäkerheten behöver 
förbättras. Bildning/ 
Kulturenheten betalar elen. 

Prel. belopp. 

2. Sand till badets stränder och 
volleybollplaner önskas. 

 

11 000 Ja  Kommunägd mark 

3. Vimplar till flaggstänger vid 
infart, 6st 

1 000 Ja   
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Beviljat belopp:  168 000 kr 

 

Trygghet 

Bra. Bättre än förra året. 

Se över häckar vid korsningar (delvis gjort, finns mer att göra). 

Trafik med tung last behöver säkra lasten bättre (kvar). 

 

Trafikverket 

Vänstersvängsfält önskas på väg 47 vid Ågatan/affären. 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

4. Banvallen – hårdgör ytan och 
hindra ridning och körning 
med sulky 

50 000 Ja  Ytan ska saltas, vattnas och 
bultas. Grus från 2016 är 
inte betalt än. Betongsuggor 
ska placeras ut som hindrar 
infart till banvallen. 
Kommunen kan inte på 
juridisk väg hindra ridning 
på banvallen. Informations-
insatser kan göras, såsom 
skylt om att ridning sker 
endast på ena sidan. 

5. Hindra genomfart över ett fält 
från Östra Södergatan till 
affären  

  Nej Kvar från 2016. En gångstig 
går över privat mark. 
Betongsuggor kommer inte 
att hindra mopeder. 

6. Trottoar på GC-väg längs 
Ågatan (infart till Tempo) till 
Köpmansgatan 

 Ja  Budgeten för det finns med 
i asfaltprogram för 2017. 

7. Nät till målen vid isbanan 

 

1 000 Ja   

8. Bänkar till busshållplats och 
Tomternas park. 

 

5 000 Ja  Beviljat år 2016 

9.  Inköp av förfallen tomt mellan 
fotbollsplanen och Rana. 
Rivning av hus och anläggning 
av grönområde. 

   Fastigheten anmäls som en 
ovårdad tomt till 
Miljö/bygg-förvaltningen 
som gör tillsyn och ställer 
krav enligt Plan- och 
bygglagen. Det finns ingen 
gällande detaljplan, då den 
gamla planen 3480 är 
upphävd.  
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Upprustning av Köpmansgatan behövs. Genomfartstrafiken är för snabb, det behövs 
fartdämpande åtgärder vid infarten till samhället västerifrån. 

Trafikverket kommer att lägga ny beläggning (asfalt) i Tråvad år 2018-19. I samband med det 
görs en åtgärdsvalsstudie tillsammans med berörda intressenter, som startas under hösten 
2017. Där undersöks frågorna om vänstersvängfält (placering vid vilken avfart), trottoar och 
cykelbana. Kommunen behöver besluta om eventuell medfinansiering av cykelbana och byte 
av VA-ledningar. 

 

Parkfrågor 

Ta bort kvarvarande buskar vid idrottsplatsen. Svar: vi behåller buskarna så länge, med hänsyn 
till biologisk mångfald. 

Gräsklippning önskas vid banvallen, där det var höga buskar ifjol. Svar: Buskarna är röjda 
enligt önskemål. Någon gräsklippning av ytan kommer inte att införas, pga. begränsning i 
parkenhetens driftbudget. 

 

Övrigt 
En ny detaljplan är under remiss för Lagerhuset och en detaljplan för Ranaverken. 
 
Tekniska förvaltningen var snabb med att byta en felande pump till badplatsens WC 
sommaren 2016 – tack för det! 
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Tätortsvandring i Tumleberg 
 

Datum: 2017-05-10 

Närvarande från orten: Carolina Sjöberg  

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Fredrik Heder, Vara kommun. 
Torbjörn Walthersson, Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Inger Gustafsson, Marie Pehrsson 

 

Inga nya önskemål år 2017. 

Beviljat belopp: 0 kronor  

 

Trygghet 

Vi har koll på varandra inom orten. Vi är så nöjda med den nya lekplatsen (från 2016). 

 

Trafikverket 

Höga hastigheter genom Tumleberg. Det är vanligt att fordon kör in på privat väg vid 
Sjöbergs hus i 90-graderskurvan. Skyltning med återvändsgränd skulle behöva förtydligas. 

 

Övrigt 

Det finns ingen intresseförening för orten. I fjol var det på gång att bilda en förening, men det 
har inte bildats någon än.  

Förslag: Tekniska förvaltningen föreslår att avvakta med kommande års vandringar i 
Tumleberg tills det har bildats en intresseförening för orten. Det finns alltid möjlighet för de 
boende på orten att höra av sig med synpunkter löpande under året, eller komma till ett möte 
som motsvarar årets uppsamlingsheat för tätortsvandring. 
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Tätortsvandring i Vara 
 

Datum: 2017-05-10 samt uppsamlingsheat 2017-05-22 

Närvarande från orten: Christian Dalemo och Kenneth Hjelm, föreningen Vara Småstad. 
Margareta Henricsson, Long. Mona Hellberg Wikström, Mikael Häregård, Vara 
Hundförening. 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Fredrik Heder, Stellan Gedell, Stina Arvidsson, 
Emma Hevelius, Karin Larsson, Åke Lindström, Vara kommun.  
Torbjörn Walthersson, Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson 

Önskemål nr 1-8 inkom från privatpersoner via Bättre Vara före den 10/5. 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Det finns en GC-väg bortanför 
vårdcentralen som saknar 
gatubelysning. Tråvadsgatan och 
GC-vägen är bägge belysta 

20 000 kr, 
två lampor 

behövs 

 Nej, 
i år 

Avvakta med ny belysning 
tills kommunen fått ordning 
på den befintliga 

2. Östra ringleden i Vara. Önskemål 
om gång/cykelväg längs Östra 
ringleden. Mycket och tung trafik, 
livsfarligt att gå/cykla där 

  Nej Det finns cykelvägar inom 
tätorten innanför ringleden. 
En cykelväg till Roséns kan 
undersökas från Rosvägen 

3. Tennisplanen på Kullenområdet 
behöver ny asfalt. 

10 000 Ja   

4. Asfaltera ytan vid 
Sparbankshallens norra gavel 

  Nej Privat mark, som ägs av 
Vara SK. Bidrag kan sökas 
från t.ex. Kulturenheten. 

5. Väderskydd vid boulebanan i 
Badhusparken 

  Nej Inga fler åtgärder i 
Badhusparken f.n. Det 
finns tak över bänkarna. 

6. Bygg refuger längs Kyrkogatan 
t.ex. som på Smedjegatan 
(blomlådor hjälper ej för 
hastighet) 

  Nej VA-ledningar ska läggas om 
och först därefter kan det 
bli ett gatuprojekt 
kommande år. 

7. Vid GC-vägen vid kyrkogården, 
från Åsegatan mot Gärdesvägen 
är sikten dålig. Sätt upp ett staket.  

5 000 Ja   

8. Önskemål från rullstolsbundna 
samt rörelsehindrade att på 
något sätt bygga om trottoaren 
utanför biblioteket i Vara 

15 000 Ja  Fyll med fogsand och 
jämna till gatstenen fram till 
bibliotekets ingång 
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Beviljat belopp: 315 000 kr 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

9. Alléskolan – förhindra biltrafik 
in på skolområdet.  

 Ev.  Betongsuggor kan sättas 
upp så länge. 

10. Alléskolan - flytta busshållplats 
till Allégatan 

  Nej Ingen åtgärd. 
Trafikåtgärder utreds på 
Polhemsgatan/Skolgatan. 

11. Alléskolan, byt ut bänkarna 
mot nya i betong, som tål 
slitage 

7 000 kr för 
betongbänk 

”Slinger” 
som finns 

vid Torsbo 
fritidsgård 

 Nej Skolan prioriterar 
innemiljön 

12. Rökruta behövs vid Alléskolan. 
Fimpar slängs varstans. 

   Fråga för rektorn. 
Tobakslagen förbjuder 
rökning på skolgårdar.  

13. Stäng till innergårdarna på 
Alléskolan för att minska 
tillhåll under kvällstid 

   Undersöks av 
Fastighetsenheten 

14. Utegym 200 000 för 
11 maskiner 
+ 50 000 för 

anläggning 

  Önskemål som inkom 
2016. Placering är 
beslutad bakom badhuset 
av TU.  

15. Long, förhindra bilkörning från 
väg 47 in på privat väg/södra 
infarten 

 Ev.  Avtal finns mellan 
kommunen och 
markägare om cykelväg. 
Om markägarna är 
överens om det, så kan 
kommunen bistå med att 
anlägga ett fysiskt hinder 
för bilar, som tillåter 
arbetsfordon att passera. 
Förslagvis en grop på 
mitten av vägen. 

16. Hundrastgården – en 
belysningsstolpe med armatur 
önskas i mitten av området 

10 000 Ja   

17. Hundrastgården – en bod 
önskas och hjälp med röjning 
av buskar 

10 000 Ja  Redskapsbod på 4kvm 
kostar ca 10 000 kr. 

18. Utfart från Allégatan till väg 
187, ändra radien 

50 000  Nej Behovet har påtalats av 
skolbusschaufförer 

19.  Befintlig chikan på 
Smedjegatan 23 utgör hinder 
för skolskjutsar som svänger ner 
till Alléskolan 

15 000 Ja  Problemet har påtalats av 
skolbusschaufförer. 
Flytta chikanen åt 
nordost, på gatans 
nordöstra sida. 
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Trygghet 

Mycket sabotage vid Alléskolan och Parkskolan. Har även förekommit hot. Värst två veckor 
före och efter skolavslutning/-start. 

Problem med sabotage vid järnvägsstationen. Kommunen har begränsat öppettiderna i 
vänthallen.  

Polisen gör tätare rondering i Badhusparken. 

 

Trafikverket 
Trafikverkets planerade åtgärd, att byta ut och förlänga stängslet mot järnvägen, kommer att 
skjutas fram i tid till år 2018-19. Det var planerat år 2017. Det blir grått eller grönt stängsel i 
stål, mellan 1,6 - 2,0 meter högt. 

Vid Long mot väg 187 behövs varningsskyltar på bilvägen där cykelvägen korsar vägen, 
varningsskylt för att cyklar och bilar har gemensam väg samt vägmärke för återvändsväg. 
 

 

Övrigt 

Odlingslotter är anlagda våren 2017 och färdiga att arrenderas ut. 

 

 

 

 



   

27 

 

Tätortsvandring i Vedum 
 

Datum: 2017-05-05 

Närvarande från orten: Bengt Frii, Kjell Karlsson, Maj-Britt Nilsson, Mikael Karlsson, 
Ingvar Johansson, Kristina Hall, Lars Snygg, Inge Pettersson 

Närvarande tjänstemän: Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Emma Hevelius, Vara kommun. 
Torbjörn Walthersson från Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Inger Gustafsson, Erik 
Lindström 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Skräpkorgar längs 
Fabriksgatan (mellan JOSVE 
industri och järnvägen). 
Gärna något hygienutrymme 

  Nej En sopkorg är monterad där 
2016. Hygienutrymme får 
ordnas av den/de företag 
som har beställt 
lastbilstransporter. 

2. Bygg en GC-väg från 
skolan och söderut mot 
Bitterna. 

  Nej Kommunfullmäktiges 
cykelplan från år 2001 anger 
prioritering för utbyggnad av 
gång- och cykelvägar. 

3. En säker cykelväg behövs 
från Larvsvägen fram till 
skolan 

Undersöks Ja  Befintlig cykelväg finns över 
bro, undersök om det går att 
lösa med avtal fram till 
skolan. 

4. Järnvägsgatan är smal pga. 
parkeringsrutor och 
uppställda soptunnor. 

Undersöks Ja  Kvar sedan 2016. Utred 
borttagning av p-platser eller 
enkelriktning. Fastighets-
ägare uppmanas att ta bort 
soptunnor. 

5. Parkeringsförbud vid 
infarten till södra delen av 
trygghetsboendet Vidhem 

 Ja   Kvar sedan 2016. Ta fram 
LTF 

6. Bättre avrinning vid 
stationsområdet 

5 000 Ja  Toppa med asfalt på ena 
kanten, enligt Bengt Frii 

7. Granar som skymmer 
sikten, på Lars Andersgatan 
och Långgatan 

 Ja  Inventering av träd som 
skymmer belysning ska göras 
systematiskt i kommunens 
orter 

8. Lägg inte snö mot 
Laskegårdens 
handikappramp 

 Ja  Kvar sedan 2016. Driftfråga  

9. Ny anslagstavla 5 000 Ja   

10. Laga asfalt på p-plats 
Nordvalla 

10 000 Ja  Kommunens mark 
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Beviljat belopp: 70 000 kr 

 

Trygghet 

Vedum upplevs tryggt. Något sämre än ifjol (en del mystiskt folk). Det finns en facebook-
grupp, Säkra Vedum, och en sms-grupp som ser till grannsäkerheten.  

Parkering av långtradare på Industrivägen/Fabriksgatan upplevs otryggt. 

Polisen tipsar om en app, Trygve, som är bra och ger aktuell information från området. 

 

Parker 

Fler blommor önskas. Fontänen utanför Ica kan tas bort (det blir stopp i avrinningen). 

Lövaråsen behöver rensas från sly. En hel del har gjorts 2016, mer behövs. 

 

Trafikverket 

Se över trafiken vid skolan, gör förbud mot omkörning där skolbarnen korsar vägen vid 
Vedums skola och järnvägsstation. Smalna av vägen eller sätt blinkljus, så att trafiken måste 
sakta ned och följa hastighetsbegränsningen 30 km/h. 

Bygg ut gång- och cykelväg till fastigheterna norr om Vedum/Nordvalla. Förslag lämnat via 
Bättre Vara: ”Jag skulle vilja att Vara kommuns farligaste vägsträcka som är från Nordvalla till Dreven. 
Den vägen är smal och backig och ingen vägren efter Nordvalla. Det bor barn och har bott som aldrig har 
kunnat gå vägen till skolbussen utan att fått gå genom skogen. Det är livsfarligt att gå eller cykla där, och 
därför på sin plats att ändra detta genom att bygga ut vägren eller trottoar förbi de farliga backkrönen.” 

Vid Nordvalla bör chikanerna flyttas närmare samhället. 

Huvudled önskas på Bitternavägen.  

Trafikverket har uppvaktats om att behålla påfarten på E20 vid Eling. Inget svar har erhållits 
än i frågan. 

 

 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

11. Höga häckar längs 
Torggatan 

   Påtala till fastighetsägare 

12. Flytta återvinnings-
stationen norr om befintlig 
plats 

  Nej Kommunens grusade 
parkering är tillräckligt stor. 
Norr om detta är det privat 
mark nyligen planlagd för 
industri. 

13. Gör en fin uteplats vid 
lilla torget, huset med 
fasadmålning. Skisser har 
lämnats, ”Mellanrummet”. 

50 000 Ja  Vedum 8:28, Larvsvägen 1, 
är privat mark. Fastighets-
ägaren kan stå för mark-
arbeten. Kommunen kan 
köpa in utemöbler och 
blomlådor. 
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Övrigt 

En stor satsning görs på Laskegården, där kommunen tecknat nytt 25-årigt hyresavtal med 
föreningen. Tidigare var det fritidsgård, nu ska det bli servicekontor. Ny ramp, bergvärme och 
hiss ska installeras. Bidrag har erhållits från Arvsfonden och från Bildningsförvaltningen. 
Fasaden behöver isoleras och målas om, kostnaden är uppskattad till 100 000 kr. 

Ny detaljplan finns för industrimark norr om centrala Vedum. 
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Tätortsvandring i Öttum 
 

Datum: 2017 -05-15 

Närvarande från orten: Rune Larsson 

Närvarande tjänstemän: Fredrik Heder, Teresa Kalisky, Stellan Gedell, Vara kommun.  
Torbjörn Walthersson, Polisen. 

Närvarande från kommunen, politiker: Bengt Åke Svensson, Erik Lindström, Inger 
Gustafsson 

 

 

Beviljat belopp: 20 000 kr 

 

Trygghet 

Det är bra.  

Färre risiga och långtidsparkerade bilar än tidigare år. 

Ovårdade tomter vid Silvii väg och Grönbergs väg behöver skötas bättre.  

Höga hastigheter på genomfartsvägen. 

 

Åtgärd Kostnad Ja Nej Anmärkning 

1. Längs banvallen finns en 
järnvägsbro/gångbro, som 
har dåliga brädor längs 
sidorna 

20 000 kr Ja  Ta bort de dåliga brädorna 
på sidorna.  

2. Ta bort de stora 
fotbollsmålen på stora 
planen 

 Ja  Parkenhetens uppdrag 

3. Ovårdade tomter behöver 
skötas 

   Intresseföreningen erbjuder 
sig att sköta tomterna om 
avtal upprättas mellan 
fastighetsägarna och 
föreningen. Kommunen 
förmedlar kontaktuppgifter 
till fastighetsägare 

4. Busskur önskas vid 
bygdegården/gamla affären 

   Frågan skickas till Västtrafik 
(skickat 31/5). Kvar från 
tidigare år. 
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Sammanställning av beviljade belopp per ort vid 
tätortsvandring år 2017 
 

Tätort/ småort 
Beviljat belopp, 

kronor 
Kr/invånare Antal 

invånare 

Arentorp          9 300 kr                21 kr  444 

Emtunga      120 500 kr              394 kr  306 

Helås        82 000 kr              594 kr  138 

Håkantorp      100 000 kr              704 kr  142 

Jung      176 400 kr              468 kr  377 

Kvänum      177 000 kr              131 kr  1 350 

Larv        59 000 kr              276 kr  214 

Stora Levene 

     274 000 kr 
(404 000 kr totalt 

inkl. nedanstående)             497 kr  813 

Stora Levene, busshållplats. KS-beslut 
2017-02-08, § 18. Kan användas till 
asfaltering av södra infarten istället.      130 000 kr 

  

Tråvad      168 000 kr              352 kr  477 

Tumleberg                     0 kr                  0 kr  94 

Vara      315 000 kr                77 kr  4 065 

Vedum        70 000 kr                74 kr  944 

Öttum        20 000 kr              244 kr  82 

Välkomstskyltar till Vara, Vedum, 
Levene, Tråvad, Jung, Arentorp, 
Emtunga, Larv. Kvänum önskar 
behålla sina gamla skyltar. Beslutat 
2016, 500 000 kr. 

281 900 kr  
kvar att bekosta               37 kr  

 

 

 

7 640 

Summa fördelat   1 983 100 kr  

  

 

   

Budget 2017   1 000 000 kr    

Budget 2016, omförda   1 277 000 kr    

Budget lekplatser, 2017      200 000 kr   

Summa budget, 2017   2 477 000 kr   

Kostnader 2017, hittillsvarande, jan-april      480 200 kr   

Kvar att fördela=  13 700 kr    
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