Projekt ”Offentliga rummet Ullared ”
SAMMANSTÄLLNING AV LÄMNADE IDÈER
1

Trampolinpark

Kultur & Fritid

2

Ishall/isbana

Kultur & Fritid

3

Bowlinghall

Företag

4

Bowlinghall

Företag

5

Laserdome

Företag

6

Spellokal för ungdomar, arcaad.

Kultur & Fritid

7

Fritidsgård på Hedevi!

Kultur & Fritid

8

Bowlinghall och gym

9

Trampolinpark i Ullared

10

Utegym i Ullared

11

Gym

12

Utelekpark för barn

13

Fritidsgård

Kultur & Fritid

14

Badhus

Kultur & Fritid

15

Utegym på skolgården.

Kultur & Fritid

16

Netflixlokal för ungdommar att hänga i

Kultur & Fritid

17

Ungdomsgård där man kan baka och laga mat

Kultur & Fritid

18

Se till att där finns gör om hyresrätter o nybyggda hus till familjevänliga priser

19

Cykelväg mellan Ullared och infarten till Källsjö.

20

Musiklokal

21

Toalett vid busstation.

Hallandstrafiken

22

Toaletter utanför busshållplatsen.

Hallandstrafiken

23

Mer att göra för ungdomar i Ullared.

Kultur & Fritid

24

Ungdomslokal med brädspel, biljardbord, pingisbord mm.
En plats där ungdomar kan hänga.

Kultur & Fritid

25

Bowling, aktiviteter för hela familjen.

26

Jag skulle gärna se att Ullared hade haft en lekplats/park som
då inte ligger på gekåsbyns/campingens område

27

Idrottshallen i Ullared, skapa mindre fotbollshall med basketmöjligheter mm.
Gärna simhall, idrottshall.

28

Höga avgifter på hyreslägenheter.

29

Längsskidspår runt mossjön.

Vägförening

30

Utegym

Vägförening

31

Systembolag

32

Barnens bondgård kring Ullared.

Företag

33

Det behövs ett microbryggeri eller en egen öl i Ullared. Något för Gekås?

Företag

34

Saker att göra för familjer och ungdomar – badhus, skatepark och fritidsgård.

35

Projektera för byggnation vid fritzon.

36

Bättre busstrafik för Källsjö och Fagered till Ullared.

Företag / Kultur & Fritid
Företag
Vägförening
Företag
Vägförening

Fabo, SBA
SBA
Kultur & Fritid

Företag
Vägförening
Kultur & Fritid

FNAB

Kultur och fritid
SBA
Hallandstrafiken

Fortsättning, ”Offentliga rummet Ullared”

37

BOSTÄDER!

38

Bättre tider på återvinningen.

39

Skapa bilpooler på landet, ”bygdebilen”, främja samåkande.

40

Företagshotell i Ullareds gamla brandstation, i tornet blir det kontor
och stilen ska vara modern så det blir en snackis.

41

Dåligt med sammanhållningen i byn, gekås är för stor aktör.

42

Bussarna från Falkenberg och Varberg måste synkas med bussarna
vidare till inlandet, idag avgår bussen mot Älvsered några minuter
innan bussen från Varberg kommer in.

43

Riv kommunhuset och bygg nya lägenheter där.

44

Cykel- och gångbanor upp till Mossjön.

45

Besökare har siktet bara på Gekås, vi behöver få dem upptäcka mer av Ullared och omgivning.
Hur ställer sig Gekås till bodar längs med ingången vid delar av året? För att visa upp upplevelser,
hantverkare mm som man kan göra i Falkenberg. Kanske skulle bredda synen på Falkenberg och
inte bara tänka Gekås.

SBA. FABO
VIVAB
Företag/ föreningar
FNAB

Hallandstrafiken
SBA, FABO
SBA

DFAB

46

Ny cykelbana förbi Hjärtared till Källsjöinfarten. Svårt att cykla där, syns inte.
Behövs en cykelbana för att folk inte ska gå och cykla på vägen. Handlar om två kilometer.

47

Fritidsgård för unga!

48

Cykelväg till sönderäng och till hjärtared.

SBA

49

Pendelparkering vid båda infarterna tlll Ullared, mot Varberg och Falkenberg.

SBA

50

Fritidsgård i Ullared

Kultur och Fritid

51

Utökad busstrafik mellan Varberg och Ullared på kvälls och nattetid.

Hallandstrafiken

52

Mer blommor i och omkring Ullared. Kolla på Smålandsstenar!

53

Ser över trafiksituationen.

54

Stort Sportcentrum, med gym, gruppträning, sporthall, badhall (både motionsimning och
äventyrsbad)longhorn m.Bensinmack med natt öppen butik (ex shell/7eleven)

Företag

55

Supermarket, esspressohaus mfl.

Företag

56

Systembolag i Ullared

57

Asfaltera cykelbanorna

Gata och trafik?

58

Asfaltera cykelspåren

Gata och trafik?

59

Simhall kombinerad med träningshall vid vårdcentralen

Kultur och Fritid

60

Träningshall

Kultur och Fritid

61

Simhall

Kultur och Fritid

62

Bygga lägenheter

63

En liten fotbollsplan med kombination för basket, skolgården. Kolla på Borås.

64

Fixa till, snygga upp vid sopstationen

65

Simhall

Kultur och Fritid

66

Ersätta gamla idrottshallen som revs med aktivitetsområde för barn och vuxna.

Kultur och Fritid

67

Rastplatser med bra avfallshantering längs vägarna till och från Ullared.

68

Cykelväg till Hjärtared och till badplatsen vid Hjärtaredssjön.

SBA
Kultur och Fritid

Vägförening
SBA, Trafikverket

FNAB

FABO
Kultur och Fritid
VIVAB

Trafikverket
SBA

Fortsättning, ”Offentliga rummet Ullared”

69

Bussarna synkar inte med tågen i Varberg, kan man göra något åt det
så skulle det underlätta för pendlare.

70

Cykelväg mellan rondellen till infarten till Källsjö, behöver inte vara asfalterad och mycket finns redan,
behöver bara kopplas ihop. Markägaren som är berörd heter Håkan Håkansson, kontakta honom.

71

Företagshotell i Ullared.

72

Cykelparkering med eluttag för elcyklar vid busstationen.

73

Behövs nya vägar till Ullared. 2+1 väg från varberg till småland och från fbg till västra götaland.
Behövs också rastplatser där besökare från Ullared kan pausa, slänga skräp och gå på toa, nu slängs
och kastas saker längs vägen.

Hallandstrafiken
SBA
FNAB
Hallandstrafiken?

Trafikverket

74

Kommunen behöver ta över vägarna i Ullared, fem miljoner besökare
är för mycket att hantera för en vägförening!

75

Stor lekplats för barnen i centrum!

76

Det behövs trygghetsboende och en trivsellokal i Ullared. Helt enkelt en samlingslokal typ Mölle.

77

Mer för barn och unga: badhuscentral stor lekplatsungdomsgård vid mariagården,
kanske i samarbete med kyrkan?

78

Behövs fler hyreshus och lägenheter!

79

Helikopterplatta.

80

Turistbyrå och bygdemuseum som dokumenterar Ullareds utveckling.

DFAB

81

Lokaltidning för Ullared-Fagered-Källsjö-Lia, Älvsered och Fridhemsberg. //Birgitta Claesson

FNAB

82

Vi behöver en cykel- och gångväg till Hjärtared, mellan Ullared och Hjärtared, längs med väg 153.
Belysning hade också varit bra, men cykelvägen är prio!

SBA

83

Cykelväg till upp badplatsen vid Hjärtaredssjön. Den är under all kritik.

SBA

84

Det sägs att kommunen kollar badplatserna flera gånger under året, men det stämmer inte.
Vid Hjärtared är livbojen fastvuxen i slyn, finns inga skyltar om säker badplats, djup eller så.
Badplatserna i inlandet och runt Ullared borde vara minst lika prioriterade som Skrea då gästerna
är fler vid inlandet och Gekås.

Kultur och Fritid

85

Busshållplats vid Gekås lager, Sunnanäng. Cykelväg mellan Ullared till lagret.

Hallandstrafiken

86

Behov av lättillgänglig läkartid för Gekås personal vid sjukdomsfall på jobbet.
Svårt att komma till vårdcentralen som alltid är full.

Region Halland

87

Pendelparkering mot Varberg.

88

Lastbilsparkering.

89

Utegym.

Vägförening

90

Bygg bostäder

FABO, SBA

91

Systembolag i Ullared!

92

Exploatering av företagsmark, gärdet och sönderäng. Detaljplaner kring Ullared, bostäder måste till.

93

En timme med ansvariga för Pyttebaneleden.

94

Rastplats med toaletter innan Ullared från Fbg på 154, toalett saknas, folk gör sina behov i skogen
vilket ger en otrevlig miljö.

95

Trivsellokal, ungdomslokal, planteringar + proffsiga blomlådor, nya hyresbostäder.
Ser framemot nya satsningar på Ullared.

96

Cykelväg till Sönneräng.

97

Marknadsföra Ullared – borde vara Sveriges billigaste kommun att leva i...

Gata och trafik?
Vägförening
Soc?
Kultur och Fritid
FABO
Företag

SBA
SBA? Trafikverket?

FNAB
SBA
Gata och trafik?
Trafikverket

Kultur och Fritid, vägföreningar
SBA
DFAB, FNAB

Fortsättning, ”Offentliga rummet Ullared”

98

Hålla uppe gamla banvallen som cykling-, rid-, och vandringsleder.

Gata och trafik?

99

Behöver byggas i Ullared, men också i småbyarna runt omkring.
Behövs också servicehus och servicelägenheter.

FABO, SBA

100

Sänkt fart genom samhället på 153:an, bula på övergångsställen.

Trafikverket

101

Behövs byggas mer i Ullared, både hus och lägenheter.

FABO, SBA

102

Badplatsen i Hjärtared behöver omsorg. Kommunen behöver röja 1-2 gånger om året,
det är nu gjort ideellt, skulle vara så bra om kommunen ville underhålla den röjning som nu är gjord.
Behövs bara en dags arbete så håller den sig fin!

Kultur och fritid

103

Belysning förbi Hjärtared, man ser inte folk som går på vägen.

Trafikverket

104

1. Vi vill att det byggs flera hus och lägenheter till Källsjö så de ungdomar som vill bo kvar på orten kan göra det.
Vidare att det iordningställs tomter för privat byggnation. 2. Vägarna till Källsjö är under all kritik
tex Källsjö-Lia, Källsjö-Nösslinge. 3. Fiberutbyggnaden bör skyndas på. 4. Kommunen skall stötta företag som
är eller vill etablera sig på landsbygden.
Trafikverket, SBA, Region Halland, FNAB

105

Mer civilare i Ullared, det flödar mycket knark och annat elände i byn. /Jimmy i Åkulla

106

Detaljplaner för bostadsbyggnation.

107

Utegym vid nya lekplatsen.

108

Hugg ner skogen bakom Enevägen. Träden växer sig för stora.

109

Furuvägen, mer bänkar att sitta på.

110

Simhall!

111

Fiskeaffär 2 dagar i veckan.

112

Buss till Källsjö

113

Bageri i centrum

114

Systembolag i Ullared.

115

Planteringar utanför banken. Gärna med jordgubbar som man kan plocka och lukta på.
Carsten kan tänka sig att sponsra plantorna. Gamla sorter.

116

Samlingslokal på dagtid för alla.

117

Bygg ringled runt Ullared (det finns en plan för den men gammal).
Så kan tung trafik passera runt samhället.

118

Öppettider på biblioteket i Ullared. Utöka dessa.

119

Kör för fort förbi Heden, där är det 40.

120

Simhall

121

Fler parkeringsplatser till anställda ( ej ge-kås).

122

Flytande stugor på Mossjön.

123

Pendelparkering i Ullared för pendlare, hopplöst vissa tider på året!

124

Tidning för Ullaredsområdet, motsvarande inlandsbladet.
Ska täcka Älvsered, Fridhemsberg, Fagered, Källsjö och Ullared.

125

Allt hänger ihop – ni får inte ta bort skolorna för då dör bygderna. Måste till mer boende för då flyttar
folk in, försök fixa lite bättre kommunikationer så blir det ännu mer attraktivt att bo i mindre byarna runt.

Polisen
SBA
Vägförening
Park? Vägförening?
Vägförening
Kultur och Fritif
Företag
Hallandstrafiken
Företag
FNAB
Vägförening
Soc?
Trafikverket
Kultur och fritid
Polisen
Kultur och fritid
Vägförening, gata och trafik?
Företag
SBA
FNAB

Fortsättning, ”Offentliga rummet Ullared”

126

Framtidens väg 153 från Varberg till Ullared. Förslag på en ny väg från E6 motorvägen till Ullared.
En ny avfart ca 2 km söder om väg 153. Vägen ska följa närheten av den gamla järnvägen varberg-Kinnared,
förbi Åkilla, Skinnarlyngen till Ullared och anslutas vid den nya rondellen vid svartåvägen. Vägen ska ha status
2+1 väg, ingen biltrafik under byggtiden, inga svåra bergmassiv som ska passeras, inga branta backar, inga
samhällen och mest glest befolkat. Har vandrat och cyklat i området flera gånger genom åren, känner väl till
området. Trafiken till Ullared kommer att öka i framtiden, en ombyggnad av väg 153 i nuvarande skick kräver
stora kostnader med dåligt resultat. Det är för många olyckor och tillbud på väg 153, vägen är för smal, krokig
och backig. Väg 153 kan användas av ortsbefolkningen och som cykelväg. Väg 153 från E6 till Ullared är 2,6 mil,
en ny väg skulle bli 3-4 km kortare. Jag som skriver har arbetet på både vägverket och svevia.
Rolf Larsson, Trädlyckevägen 108, 432 34 Varberg.
Trafikverket

127 Simhall i anslutning till vårdcentralen. Större lokaler för sjukgymnastiken.		
		
Kultur och Fritid
128

Mer blommor och utsmyckning av grönt och fint i centrum.

Vägförening

129

Vi är fritidsboende i Källsjö, det krävs bil för att ta sig hem. Vi önskar en busslinje till
Källsjö så man kan ta sig till Ullared kommunalt, för därifrån är det bra kommunikationer.

Hallandstrafiken

130

Offentlig toalett i Ullared vid busstationen

Hallandstrafiken

131

Heden, kullen, röj skogen snygga upp

132

Satsa på turismnätverk i Ullared. Hitta fler aktiviteter så som MTB, aktiviteter på sjön mm.

133

Bygg paddelbana i Ullared

134

Cykelväg till hjärtared, korsningen

135

Använd och gör om gamla polisstationen till bussstation med värme och toalett

136

Riv den så kallade kommunkontorsdelen så att bussar får bättre plats.
Polisen kan ha kontor ihop med brandkåren.

137

Buss till Källsjö någongång på fm och em

Hallandstrafiken

138

Ändra öppettiderna på biblioteket i Ullared

Kultur och Fritid

139

Polisen närvaro i Ullared, det bör finnas närvaro. De brott som hände kommer ingen ut till brottsplatsen.
Invånare känner sig inte trygga.

140

Bostäder mellan Furuvägen och skattagårdsvägen.

141

Till Gekås ledning, sätt en stor klocka på nya hotellet så busschaufförer och folk på
bussen lär sig klockan och kan se vad klockan är.

142

Bättre skyltning på busstationen.

143

Lamporna mot Hjärtared - vem äger dem? Varför lyser de inte? De behövs!

144

Stadsarkitekten och blomsterkunniga mm, låt vägföreningarna ta del av kompetensen,
glöm inte landsbygden och Ullared.

SBA

145

Detaljplan för företagsutveckling. Behövs ny mark och nya planer för expansion.

SBA

146

Rondell vid heden.

147

Café i Ullared.

148

Svenljunga, fixa fler turer.

149

Naturlekplats för barn, hundar mm.

Vägförening

150

Gör fler promenadslingor i Ullared.

Kultur och Fritid

151

Fågelstationer.

152

Cykelbanor

153

Presentera vad som händer i Ullared med omnejd. Varberg bättre på det.

Vägföreningen
DFAB
Kultur och Fritid
SBA
Hallandstrafiken/ FABO
FABO

Polisen
SBA
Företag

Trafikverket/ Hallandstrafiken / Gata och Trafik
Trafikverket

Trafikverket
Företag
Hallandstrafiken, Västtrafik

Förening?
SBA
DFAB

Fortsättning, ”Offentliga rummet Ullared”

154

Fiskeaffär 2 dagar i veckan.

Företag

155

Bättre belysning vid övergångsstället vid ICA.

Trafikverket

156

Åtgärder för att minska farten och långtradarna genom samhället.

Trafikverket

157

Anslagstavla i Ullared för att visa vad som händer i Falkenberg.

158

Fler bänkar längs 154:an, man måste kunna sitta.

159

Pensionärsgymnastik, behövs fler ledare.

160

Övergångsställe 154 mot Falkenberg.

Trafikverket

161

Bygg mer bostäder

FABO, SBA

162

Fler bostäder i Ullared

FABO, SBA

163

Vänd hotellskylten på Ullaredhotellet på rätt håll.

164

Cykelbanor på de gamla banvallarna. Asfaltera för hästarna gör vägen ojämn. Svårt att cykla.

165

Hjälp vägföreningen att sköta blomsterkrukor i Ullared

166

Låga hyreskostnader o bra parkeringsmöjligheter. Man behöver mer än 1 bil på landet !

167

Bygga miljövänligt, göra vägarna till ullared bättre och framför allt säkrare. Jag kör själv 153 varje dag
till och från Ätran-Varberg, den livsfarligaste vägen jag någonsin kört på, (för smal, dålig belysning,
växlande körfält med 1-2 fält, mitträcka för att undvika farliga om körningar)Fler miljöbyggda bostäder
(hyres- och bostadrätt), allt från 1-4 rum och kök, gärna en planslängor, med både egen ingång och uteplats

Vägförening, DFAB
Vägförening
Förening

Företag
Gata och trafik?
SBA

Trafikverket

168

Ett systembolag hade varit bra. Skönt o slippa köra till stan varenda gång man ska handla.
Vi har ju allt annat här så varför inte ett systembolag ?

169

Jag tycker att det är för mycket Gekås och för lite Ullared. Men jag bor gärna som jag gör nu, nära.
Det är en bra ort att ha nära.

170

Bättre belysning vid övergångsstället vid Ica

171

Privat Hyreshus

172

Privata parkeringar för de som arbetar i Ullared

173

Gemensam bygdetidning med Älvsered mfl.

174

Hotell i träden

175

Bättre städning i byn

176

Bonnatorg ala Köinge

177

Gör något kul i gamla brandstationen

178

Bättra skyltningen till Ge-Kås från Varberg, man hittar inte in

Trafikverket

179

Utegym vid badplatsen

Vägförening

180

Asfaltera cykelbanan ätran- Ullared

181

Laddstation för elcyklar vid stationen

182

Elljusspår på berget bakom Furuvägen

183

Utsiktstorn på höjden vid masten

184

Skatepark

185

Fyra välkommenskyltar till Ullared

FNAB

Trafikverket
Vägföreningen?
FNAB
Företag
Vägförening
FNAB
FABO, FNAB

Gata och Trafik
Hallandstrafiken/ vägförening
Kultur och fritrid
Vägförening?
Kultur och fritrid
Vägförening

