Horredsbygdens byalag
Vision 2028
Horredsbygdens byalags vision för 2028 gäller för hela bygden och bygger på värderingar om en
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt, lokalt och socialt hållbar bygd som andas både dåtid och framtid.
En befolkning om 3500 invånare i bygden år 2028 utgör bas för kreativitet och pågående
utvecklingsarbete tillsammans med Marks kommun. Bygden har i stort både makt och ansvar för
utvecklingsarbetet genom strukturer av reell demokrati och reellt inflytande i kommunen. Detta
genomförs parti-o-politiskt, och genom vägar till konkret inflytande på nästa, och nästa, nivå.
Ett antal nya bostäder, både enfamiljs- som flerfamiljsbostäder, har byggts av både kommunen och
privata byggare framför allt i tätorten från 2018 och framåt, och kommunal, liksom landstingsrelaterad,
service har utökats i linje med utökat invånarantal.
Lokalt miljöarbete och preventivt arbete inför beräknade klimatförändringar pågår. Beredskap inför
extraordinära händelser i fredstid finns aktivt på plats och invånare är informerade om individuellt
ansvar samt om hur allt i stort skall fungera vid behov.
Hållbar utveckling i bygden drivs av nytänkande som möjliggör ett brett deltagande i lokalsamhället. Det
lokala näringslivet har utökats och kunnat erbjuda fler anställningsmöjligheter. Möjligheter till studier på
olika nivåer har säkrats. Föreningslivet är fortsatt starkt, både inom idrott och kultur, vilket även borgar
för aktivt integrationsarbete över åldrar och vid inflyttning till bygden. Den nya idrottshallen i Horred
används flitigt av föreningar och annan verksamhet.
Lokal infrastruktur i form av service och tjänster har utökats för att svara mot efterfrågan, och alla delar
av bygden försörjs av optisk fiber. Viskadalsbanan är upprustad och nyttjas för både person- som
godstrafik i högre utsträckning än tidigare. Rv 41 genom bygden är under förstudie för kommande
ombyggnad. Cykel- och gångväg mellan Horred och Helsjön finns, och ett nätverk av cykel- och
gångvägar finns i olika delar av bygden.
Kollektivtrafik trafikerar i stort som tidigare men med utökad linjetäthet samt beställningstrafik vissa
dagar och tider, och med tillägg av linjetrafik över regiongränsen till Varbergs kommun vissa dagar och
tider. Väntetider vid byten mellan tåg och buss har reducerats och stationshuset i Horred är tillgängligt
större delen av dygnet under hela året.
Omfattningen av rekreation och turism har utökats genom bättre badplats vid Lilla Hornsjön, tydligare
vandrings- och cykelleder med lokal information och fågelskådarled utefter Viskan. Minst ett utegym har
anlagts i tätorten, och fler lekplatser för olika åldrar har anlagts.

Lokal Återvändardag genomförs vart femte år, åren 2020 och 2025 under denna tioårsperiod, och andra
evenemang genomförs i bygden av föreningar i första hand, men även genom samarbete med
kommunen och andra organ.
Byalaget har varit drivande i de flesta utvecklingsfrågor och engagerar numera de flesta generationer.
Byalaget fungerar som remissinstans för vissa frågor i kommunen och driver påverkansarbete – enskilt
eller i nätverk - i flera frågor på kommunal, regional och nationell nivå. Utöver styrelsen finns flera
arbetsgrupper för specifika uppgifter. Dialog med invånare i bygden görs via hemsidan och app, via
spontanträffar och speciella möten under året.

