DESTINATION BUA
– ett samhällsutvecklingsprojekt i Bua

BAKGRUND

Projektstöd beviljades utifrån vision och projektmål.

Våren 2011 får samhällsföreningen Buas Framtid
kontakt med Leader Halland. En Framtidsverkstad
genomförs med ett 60-tal Buabor för att diskutera
Buas utveckling inför 2020.

Slutrapporten i sin helhet kan läsas via
www.buasframtid.se samt www.buafiskelage.se

I en Lokal Utvecklingsplan prioriterades tre viktiga
områden för Buas utveckling:

Bua hamn ska sätta Bua på kartan med ett attraktivt
boende och att vara ett naturligt val för besökare och
turister med ett brett utbud av aktiviteter och service.

VISION

1. Att marknadsföra Bua som en attraktiv ort att
bosätta sig på och visa på fördelar och tillgångar
i Bua. Att det byggs hyreslägenheter anpassade
för både en yngre och äldre målgrupp.

PROJEKTMÅL
1. Färdigställa byggnad för Gateway
- turistinformation

2. Att Bua hamn används och utvecklas så att det
skapar mervärde för såväl Buas fasta befolkning
som för turister. Vi vill skapa en förstklassig marina
med service, boende, restaurang och aktiviteter.

2. Skapa samarbete med aktörer inom näringslivet
3. Skapa förutsättningar för övernattning och
upplevelsebaserade tjänster

3. Att Bua Centrum utvecklas på sin nuvarande
plats med inriktning på utökad samhällsservice,
trivsel och socialt umgänge.

4. Genomföra en markanvisningstävling i samarbete
med Varbergs Kommun

Buas Framtid tog initiativ till en projektansökan
via Leader Halland för projektet Destination Bua
med fokus på pkt 2. Av praktiska skäl blev
AB Båtfjordenshamn stödmottagare.

5. Studiebesök på orter som genomfört liknande projekt
6. Skapa ett besökskoncept
7. Hitta intressenter och finansiärer för handel,
restaurang och övernattning/konferens

Projektstöd beviljades september 2012 och projektet
har pågått till och med december 2014.
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En visuell vision inför 2020 togs fram utifrån olika synpunkter
och önskemål som framkom under Framtidsverkstad 2011
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Projektmål 4 Genomföra en markanvisningstävling I samarbete
med Varbergs kommun
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ORGANISATION
Organisationen skapades I samverkan med Buas
Framtid, Båtfjordens hamn och Samverkan Bua
och dels genom upprop till invånarna I bygden – den
som ville och kunde var välkommen att medverka.

STYRGRUPP
En styrgrupp tillsattes med förankring i såväl Varbergs
Kommun som lokalt i Bua och med professionell hjälp
från näringslivet via Cofactor AB. Styrgruppens roll/
ansvar blev att leda projektet mot uppsatta projektmål,
bevaka beviljad budget och vara en stödfunktion för
projektledare.
Ordförande: Per-Erik Wikström
Ordförande, AB Båtfjordens hamn: Kenneth Berntsson
Samhällsutvecklingsdirektör, Varbergs kommun:
Jan Malmgren
Cofactor: Richard Jakberg
Projektledare: Ingela Armbro

ARBETSGRUPPER
Projektet har bestått av tre delprojekt/arbetsgrupper
med såväl kommunal, lokal som professionell
representation.
Turism-/Trivselgruppen: Aktiviteter, miljö,
marknadsföring mm – 9 personer.
Fastighetsutvecklingsgruppen: Detaljplan/Markanvisning
för boende, verksamhetslokaler mm – 14 personer.
Näringslivsutvecklingsgruppen: Restaurang,
övernattning, handel, upplevelser mm – 14 personer.

ARBETSSÄTT OCH RESULTAT

Politiker (kommunala och regionala), tjänstemän i
Varbergs kommun samt föreningar i Bua har fått
löpande information om projektet.
Andra orter (Gottskär, Björkö, Åsa, Glommen, Veddige,
Tvååker) har visat intresse för vårt engagemang och
arbetssätt vi har därför även informerat dom om
projektets upplägg och innehåll.
Ett dokument har sammanställts och överlämnats
till Varbergs kommun/samhällsutvecklingskontoret
för publicering i EU baserad tidskrift.
Vi har haft besök av Leader Halland/ forskningsgrupp
från Sverige och England med inriktning landsbygdsutveckling och presenterat projektet som det goda
exemplet för projekt med stöd från Leader Halland.
Genom projektet har Bua lyfts fram och blivit mer känt
för politiker, tjänstemän, besökare och andra orter.

PROJEKTMÅL 1
Färdigställa Gatewaybygggnad
Vi har byggt och inrett Buas Turistinformation i samarbete
med Region Hallland//Kattegattsleden med plats för
information, betalservice och förråd. Arbetet fortsätter
genom Buas Framtid, AB Båtfjordens hamn och
Brygghuset i samverkan med Marknad Varberg.

PROJEKTMÅL 2
Skapa samarbete med aktörer inom näringslivet
Ett lokalt företagsnätverk i Bua har skapats som
lyder under Värö/Veddige företagarförening och som
kommer att fungera som en ”subförening” med fokus
på lokala projekt och ídéer i Bua. Nätverket består i
skrivande stund av ca trettio lokala företag och med
en arbetsgrupp om åtta lokala företagare.

Marknadsföring och information
Under projekttiden har bygden regelbundet informerats
om projektets arbetssätt, organisation och resultat.
Genom öppna informationsmöten och öppet hus,
genom regelbunda anslag i Bua Center och via
www.destinationbua.se. Tidigt i projektet kontaktdes
media och artiklar fanns i såväl Hallands Nyheter
som GöteborgsPosten

En broschyr (karta) med information kring vad bygden
kan erbjuda för såväl besökare som boende har
utvecklats. En grafisk profil för Buas Fiskeläge med
igenkännande i profilen för Bua Center har tagits fram.
Den används på material som syftar till att marknadsföra
Bua hamn och skapa helhet och samverkan.

Hallands Nyheter 2013-08-24

Projektmål 2. Skapa samarbete med aktörer inom näringslivet.

Arbetet med GlassBoden och BryggBoden forstätter
genom AB Båtfjordens hamn.

PROJEKTMÅL 3
Skapa förutsättningar för övernattning
och upplevelsebaserade tjänster
Kartläggning av privat uthyrning av övernattning gav allt
för få objekt för att vara intressant att jobba vidare med.
Kartläggning, undersökningar och skisser av olika
möjligheter i befintliga fastigheter och förvärv av
bostadsmoduler från Vattenfall har av olika skäl inte
lett till övernattningsmöjligheter i Bua.
Utvecklingen av husbils- och fritidsbåtsbesökare är
mycket positiv, vilket torde innebära att behovet av
olika former av tjänster kommer att öka. Det är ca
10 000 husbils-och fritidsbåtsbesökare i Bua hamn
årligen. Dikussioner pågår om vad, hur och vem som
kan erbjuda mervärde för dessa besökare.
Bua hamn är i dag klassad, av Gästhamnsguiden
som en 5-stjärnig gästhamn.
Bua hamn blev en av fem nominerade till ”Årets
ställplats 2014” och blev utnämnd till Sveriges fjärde
bästa ställplats och bästa ställplatsen på västkusten
av tidningen Husbil & Husvagn.
Arbetet fortsätter genom Bua lokala företagsnätverk.

PROJEKTMÅL 4
Genomföra en markanvisningstävling
i samarbete med Varbergs kommun
I första steget handlade det om för Fastighetsutvecklingsgruppen att ge input till Varbergs kommuns
detaljplanearbete, allt baserat på Buabornas egna
preferenser och behov. För att på ett tidigt stadium
fånga upp Buabornas synpunkter på byggnation och
inriktning på området (Bua 4:94 och Bua 10:248),
genomförde gruppen under perioden maj – juli 2013
en enkätundersökning, dels via webb och dels via

pappersversion. Enkätundersökningen gav 407 svar
och värdefulla synpunkter på vilka behov och önskemål
som fanns. Hela 287 personer förklarade att de skulle
vilja flytta till en ny bostad i hamnen.
En workshop genomfördes med Fastighetsutvecklingsgruppen och Varbergs kommun. Syftet var att lyfta
idéer och synpunkter som är viktiga att lämna till
kommunens fortsatta planutredningsarbete.
Ett gemensamt förslag lämnades till kommunens
tjänstemän.
Planprocessen är igång för ny detaljplan av området.
Planförslag och markanvisning planeras att presenteras
för bygden under våren 2015.
Arbetet fortsätter genom Varbergs Kommun och med
Beryl Malmborg som kontakperson från Bua.

PROJEKTMÅL 5:
Studiebesök på orter som genomfört liknande projekt
För att skaffa oss kunskap och information från andra orter
har vi besökt Gottskär, Kivik, Båstad, Vrångön och Hönön.

PROJEKTMÅL 6:
Skapa ett besökskoncept
Projektet har intervjuat husbils- och fritidsbåtsbesökare för att kartlägga nöjdhet, behov, och trivsel.
De flesta av besökarna är mycket nöjda och återkommer
gärna. Vi behöver bli bättre på att informera om vad
som gäller vid besök i Bua hamn och hur det praktiskt
fungerar. Vi har därför tagit fram Tio pärlor du inte
får missa och Välkommen till oss. Bua hamn är nu
klassad som en 5-stjärnig gästhamn i Gästhamnsguiden
och blev utsedd till Sveriges fjärde bästa ställplats
2014 av tidningen Husvagn& Husbil!

Förslag från Fastighetsutvecklingsgruppen till kommunens
tjänstmän för Bua 4:94 och Bua 10:248.

Turism- och Trivselgruppen har rensat upp hamnområdet
från att ha varit ett ovårdat område till att ge ett mer
välkomnande intryck med flaggor, växter, krukor,
en nerklippt och inhägnad hamnäng och en ommålad
fastighet. Hamnängen fungerar idag som en mötesplats för aktiviteter för såväl besökare som boende.
Gruppen har också varit en remissinstans för den nya
bussvändplatsen i Bua hamn.
Arbetet fortsätter genom Buas Framtid, AB Båtfjordens
hamn och Brygghuset i samarbete med Marknad Varberg.

EKONOMI
Projektstöd om 899 Tkr har använts till löner (482 Tkr),
investeringar (110 Tkr) och övriga kostnader såsom
konsulter, marknadsföringsmaterial,analysverktyg,
lokaler, utrustning kontorsmaterial mm (307 Tkr).
Ideellt arbete motsvarande 800 Tkr har lagts ner i projektet.
Stöd från Buas Framtid och Vägföreningen har gjort det
möjligt med bla utsmyckning och marknadsföringsmaterial som inte finansierats genom Leader Halland.

UTVÄRDERING
En utvärdering från de medverkande (uppdragsgivare,
styrgrupp, arbetsgrupper) totalt 42 svar visar att 96 %
tycker att projektet bidragit till ett mer välkomnande
intryck och trevligare område kring Bua hamn.

Före

Majoriteten tycker att projektledningen fungerat professionellt och arbetat med stor öppenhet och transparens.
Majoriteten tycker också att mål/delmål varit tydliga,
att informationen mot bygden varit bra och att det varit
viktigt att projektet arbetat tillsammans med Varbergs
Kommun och Marknad Varberg. För flertalet har projektet betytt ny kunskap och erfarenhet i någon grad och
dom flesta har känt sig delaktiga och är nöjda med sin
insats i projektet.
Majoriteten tror att projektet kommer att påverka hamnområdets utveckling positivt i framtiden.

NÅGRA RÖSTER FRÅN DE MEDVERKANDE
Otroligt bra initiativ och en mycket professionell, effektiv och ambitiös
projektstyrning . Saknar helt motstycke i liknande mindre lokala
samhällsprojekt. I min bransch har jag fått ett flertal mycket positiva
kommentarer om avundsjuka på detta projektupplägg och dess
mycket initierade eldsjälar. Många mindre orter har stora problem
att engagera och entusiasmera människor till liknande. Må lyckans
måne lysa över alla trägna insatser.

Efter

PROJEKTMÅL 7:
Hitta intressenter och finansiärer för handel,
restaurang och övernattning/konferens
Näringslivsgruppen har undersökt förutsättningar och
juridik kring ett utvecklingsbolag och ”folkfinansiering”.
Projektledningen har presenterat och informerat större
företag i vår närhet Vattenfall, Södra Cell, Derome samt
andra möjliga intressenter som Varbergs Stadshotell,
Comwell Varbergs Kurort, Sparbanksstiftelsen och
Region Halland. I syfte att skapa intresse för
besöksnäring och möjligheter till exploatering
och utveckling i Bua hamn.
Arbetet fortsätter genom Bua lokala företagsnätverk
i samverkan med Marknad Varberg och Varbergs
kommun.

Ett projekt som skulle sätta Bua på kartan. En förändring till
det bättre som skulle gynna både boende på orten samt turister.
En förädling som behövs för att skapa möten, sammanhållning,
utveckling både nu och framåt. Att skapa en livlig hamn ger ökad
trivsel och ökar möjligheten till oväntade möten bland boende.
Tyvärr som i alla nydanade projekt finns det alltid bakåtsträvande
människor med stor rädsla för förändring som hindrar en sådan
här utveckling. Projektet har varit oerhört viktigt för Buas utveckling!
Nuvarande projektledning saknar helt vilja att utveckla hamnen
till en fungerande kommersiell hamn där både fiske, fritidsbåtar
och husvagnar får plats.
Ett storskaligt bostadsprojekt så nära hamnen sätter både befintlig
och framtida verksamheter på spel.

TILL SIST
Som alltid vid projekt av karaktär, samhälllsutveckling
med stora förändringar går åsikter isär om varför, hur
och vad som ska göras. Projektet har drivits
med intention av att vara ett demokratiskt projekt
i samarbete med Varbergs kommun och näringslivet
med stor öppenhet mot bygden. Alla Buabor har getts
möjlighet att medverka och framföra sina åsikter och
idéer vid många olika tillfällen och på olika sätt.
Stort tack till alla inblandade för era insatser.
Projektledningen för “Destination Bua”.

