
Var med när
VARBERG VÄXER





Hurra – vi blir fler!

Många kommuner drömmer om att kunna växa och locka nya 
invånare till sig. 

I Varberg kan vi skatta oss lyckliga eftersom havet, naturen och vårt 
attraktiva läge i en växande arbetskraftsregion gör att människor 
står på kö för att flytta hit.

En stor fördel med att vi blir fler är att andelen invånare som bidrar 
till skatteunderlaget ökar, så att vård, skola, omsorg och annan 
samhällsservice kan fortsätta utvecklas.

Det blir också mer intressant för företag i olika branscher att söka 
sig hit, och då får vi en större och mer spännande arbetsmarknad 
samtidigt som utbudet av kultur, nöjen och aktiviteter ökar. 

Sammantaget blir det både tryggare och roligare att bo i Varbergs 
kommun!





Vi växer tillsammans ...

Att vi växer är något att vara glad och stolt över. Men hur vi 
växer är förstås lika viktigt. 

En uttalad riktning för Varbergs tillväxt är att hela kommunen ska 
växa – både stad och landsbygd. Utbyggnaden görs först och 
främst i stadsområdet där efterfrågan är som störst, i service- 
orterna och längs de regionala kollektivtrafikstråken. Helt enkelt 
därför att detta är det klokaste sättet för en kommun att växa på.  

I takt med att vi växer ökar också mångfalden. När människor  
med olika bakgrund möts främjas kreativitet och innovation och 
det skapar förutsättningar för utveckling inom både näringsliv,  
föreningsverksamhet och kulturliv. Med ett öppet och inkluderande 
klimat hjälps vi åt att styra mot visionen Varberg – Västkustens 
kreativa mittpunkt. 



... och vi växer hållbart

Att vi har fokus på hållbarhet innebär att vi tar både ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt ansvar för hur vi växer. 

Det gör vi bland annat genom att vara rädda om våra resurser 
och bygga där det redan har investerats i vägar, teknik, service 
och kollektivtrafik. På så vis skyddar vi också värdefull jordbruks- 
mark och naturmiljö. 

Förtätningen av stadsområdet och serviceorterna bidrar samtidigt 
till tryggare och mer tillgängliga tätortsmiljöer, minskade behov av 
bilresor och ökade underlag för utveckling av service, fritidsutbud 
och kollektivtrafik. 

Vi verkar också för ett resurseffektivt byggande med giftfria mate- 
rial. När nya miljöer växer fram skapar vi platser där människor 
kan mötas, och miljöer som lockar till en hälsosam livsstil. För att 
främja delaktigheten från kommunens invånare arbetar vi löpan-
de med att bjuda in till möten och dialog kring det som händer. 
Det är tillsammans vi skapar framtidens Varberg!
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Välkommen att läsa mer: 
varberg.se/varbergvaxer
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