Lokal utvecklingsplan (LUP)
för Bua i Varbergs Kommun
Syfte och mening
Buas LUP ska fungera som en strategisk plan för bygden och framtiden. Genom att
dokumentera våra idéer och tankar om kortsiktiga och långsiktiga mål kan vi på ett
effektivare sätt arbeta mot vår vision och det blir lättare att följa och följa upp vårt arbete.
Vi vet också vem/vilka som ansvarar för vad, vilket också hjälper oss att effektivisera vårt
arbete.
Buas LUP skall vara ett hjälpmedel för alla föreningar och intressenter som arbetar för ett
bättre Bua. Den skall också fungera som ett styrdokument som ska hjälpa oss i kontakt med
myndigheter och kommun etc.
Intresseföreningen Buas Framtid är huvudansvarig för den första versionen av vår LUP och
också för att den kommuniceras ut till andra föreningar och till övriga intressenter.
Befintlig LUP är främst ett resultat av den Framtidsverkstad som genomfördes 2011-05-31 i
Fiskerilokalen i Bua. Denna kväll träffades 55 personer som representerade olika föreningar
och bybor i Bua. Hur vill vi ha det 2020? Många fina förslag kom fram som kan utveckla Bua
nu och framöver.
Buas Framtid är ansvarig för att sammanställa dessa idéer och diskussioner. I oktober 2011
skall ett första utkast av vår LUP presenteras för alla intressenter.
Även Båtfjorden Hamn AB , deras projekt och marknadsundersökning (husbilar/båtar
sommaren 2011) har legat till grund för denna LUP.
En gång om året planerar vi att ha ett uppföljningsmöte med alla intressenter för att diskutera
var i processen vi befinner oss och var vi är på väg. En ny LUP skall tas fram vart femte år
vilket innebär att befintlig LUP skall revideras senast 2016.

Samhällets utveckling
Gamla Bua var byn innan laga skifte och det som nu kallas Bua började växa längs kusten
med s.k. obesuttna som blev strandsittare med fiske som enda försörjning.
Fisket och den karga naturen har säkerligen format buaborna i gamla tider. Innan
industrierna kom var fisket den dominerande näringen och samarbetet med Göteborg
(fiskhamnen, varven och fiskets organisationer) var betydande.
Fisket utvecklades starkt under 60-talet men har under senare år successivt minskat i
omfattning och nu finns det bara tre större fiskebåtar kvar i hamnen från att ha varit omkring
tjugo som mest. Det finns fortfarande en del mindre fiskebåtar som bedriver kustnära fiske
samt en turbåt.
Framtidsutsikterna för fisket har drastiskt försämrats, vilket har gjort att Båtfjordens Hamn AB
måste se andra möjligheter inför framtiden. Man arbetar nu intensivt med att ge
bra förutsättningar för kustnära fiske och fritidsbåtar. Man vill utveckla turismen som har ökat
markant de sista två åren och då speciellt med husbilar som besöker Bua. Under 2010 hade
vi 1 200 gästnätter jämt fördelat mellan gästhamnen och ställplatser för husbilar.
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Buaborna var inte speciellt politiskt aktiva vilket kan förklaras med allt arbete som fisket
krävde. Det bristande politiska arbetet har säkert påverkat och bidragit till en ganska stor
misstro mot politiker i gamla tider. Fiskets fackliga arbete tog mycket kraft då det fanns både
rent fackliga och företagsekonomiska föreningar. Den stora befolkningsökningen på 70-talet
då samhället växte snabbt och då all byggnation nog inte var så välbetänkt har troligen också
påverkat förtroendet för politiker.
”Den lilla kommunen på västkusten expanderar nu snabbt och kommer i framtiden att locka
till sig både industrifolk och turister. Den lilla pittoreska hamnens karaktär bibehålls .. den
orörda kärnan av natur skyddas.. ungdomen får möjligheter till både studier, arbete och
fritidssysselsättning. Värö kommer att bli ett välkänt begrepp på Sveriges karta, en bygd där
industri och samhälle arbetar hand i hand och till utlandet exporteras från Värö
pappersmassa, sågat trä och energi…”
Värö området skulle formas för arbete, boende och fritid genom Ringhals Kärnkraftverk,
Värö Bruk med sulfatfabrik och sågverk, serviceindustrier, industriflygfält och växthusanläggningar. Båtfjordens hamn skulle bli en marina med småbåtshamn, service, varv,
bensinstation, cafeteria mm. Samhället skulle präglas av småhusbebyggelse, flerfamiljshus,
skolor och fritidsområden. Ett centrum med butiker, hotell, restaurant, bibliotek, kyrka,
samlingslokaler, läkarcentral, garage, serviceanläggningar och Värö järnvägsstation skulle
byggas. Här skulle finnas campingplatser med friluftsbad, sommarstugebebyggelse,
swimmingpool med uppvärmt havsvatten, 18-hålsgolfbana, fotbolls- och tennisbanor.
Källa: Göteborgs Handels – och sjöfarts tidnings informationsannons från Södra Sveriges Skogsägares Förbund – 1969

Många delar av den tidens vision är nu verklighet men sedan slutet på 70-talet har inte
mycket hänt på initiativ från Varbergs Kommun, vad gäller ny bebyggelse, service
infrastruktur, nyföretagande mm.

Samhället - geografiskt och demografiskt
Bua ligger längs den Halländska kusten intill E6 med ca 35 mil från Oslo, 6 mil från Göteborg
och 3 mil från Kungsbacka – norrut och ca 22 mil från Malmö, 9 mil från Halmstad och 2 mil
från Varberg – söderut.
Kustvägen – gamla E6:an och sträckan Varberg - Bua år också en väl använd bilväg.
Bussförbindelser med relativt bra turtäthet finns mellan Varberg i söder och Kungsbacka i
norr. Genom färjeförbindelsen Varberg - Grenå har vi också närhet till övriga Europa.
Ut- och inpendling till/från Kungsbacka, Göteborg och Varberg sker dagligen och belastar
våra tillfartsvägar i stor utsträckning
Bua består av ett kargt kustlandskap med odlingsmark och våtmarker längre in i landet.
Båtfjorden utgör byns norra gräns. Vi har idag tillgång till bra boende miljö nära havet med
bra bad (klippor och sandstrand). Här finns fina strövområde med utmärkta vandringsleder
nära havet.
Uppbyggnad av Ringhals och Södra Cell (Värö Bruk) har påverkat ortens framväxt under 70talet, men också lett till att byggnation varit mycket sparsam sedan dess och fram till idag. I
nuläget finns planläggning på 50 villatomter i samhället, samt utbyggnad av bostadsrätter
och hyresrätter inom fem år. Bebyggelsen består idag dels av hyresrätter (Varbergs Bostad)
med ca 325 lägenheter av varierande storlek i huvudsak nära centrum och skola och dels av
villabebyggelse och sommarstugebebyggelse (i huvudsak vid Bua strand). Det är idag långa
kötider på hyresrätter och byggtomter för nybyggnation.
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Enligt 2010 år folkbokföring bodde här 1813 personer fördelat på följande åldersstruktur:
Ålder
0-5

6-15

16-18

19-24

25-64

65-79

80-w

Summa

115

213

60

104

865

365

91

1 813

Källa Statistiska Centralbyrån

Medelåldern är hög men en viss föryngring sker och elevantalet i skolan ökar markant.
Befolkningen ökade betydligt i samband med industriernas etablering.
Sedan 70-talets början har invånarna i Bua till huvudsak jobbat vid en av de två stora
industrierna i närheten – Ringhals eller Södra Cell Värö. Dessa båda industrier är förutom
kommunen och sjukhuset de största arbetsgivarna i Varberg idag och har varit sedan dess
byggtid.

Näring och service
Bua har traditionellt varit en ort med flera en- och fåmansföretag. Idag finns över 30
småföretag.
Turism

Mat &
Livsmedel

Friskvård &
Skönhet

Verkstad
&
Maskiner

Bygg

Industrier

Övrigt

Båtfjordens
Hamn AB

Ica Nära

Västerhavsgym

Värö
Truck &
Maskinservice

KA Allbygg

Ringhals

Bröderna
Erikssons
Handelsträdgård

Brygghuset
Vandrarhem

Fiskhuset

Brygghuset
Motion

C. Nilsson
Mekaniska
& Entreprenad

Gunnarssons
Bygg

Södra Cell
Värö

Marianne
Lindbloms
blommor

Ringhals
Infocenter

MG:s fisk

Bua
Båtsällskap
Segling

K-Å
Wennerberg

Ekemalm &
Brännehed
Bygg

Coor
Management
AB

Lassas
Tomatodling

Båtfjordens
Fisk
Fisketurer
Fladen

Pressbyrån

Massörer

Bua Båt- &
Bilverskstad

Swedish Oat
Fiber

Wifibrello Brudklädsel

Carlssons
Hörna

Salong Na
Rak

Kaj- &
Pålservice

Hallands
Trålbinderi

Tass & Jag

Marinabaren

Värö Dam &
Herrfrisering

Bua Båtvarv

Shellfish

Gästhamn,
Ställplats,
Serviceanläggning
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Turism

Mat &
Livsmedel

Friskvård &
Skönhet

Verkstad
&
Maskiner

Bygg

Industrier

Övrigt

Pizzeria
Narin

Solarium

Ilvas
Trädgård

Fotvård

Bua Taxi
Vbg
Sparbank
Isverket
Brygghuset
Second
Hand
Ax Konst &
Keramik
D & A Store

Servicen är väl utbyggd och i nuläget väl lämpad för den befolkningsmängd orten har.
Här finns skola för F-9 med utbyggnadsmöjligheter samt tre förskolor med varierat antal barn.
Upptagningsområdet är uteslutande Bua. Den kommunala servicen består av distriktssköterska,
mödravårdcentral, barnavårdcentral, folktandvård, bibliotek samt fritidsgård. Här är upptagningsområdet
större, uppskattningsvis hela Väröhalvön med ca 5000 invånare.
På ICA Nära och/eller Pressbyrån har vi ombud för ATG, Systembolag, Posten, Apotek
och ICA bank. Utöver detta finns ett lokalkontor för Varbergs Sparbank för bankaffärer,
bankfack, bankning av dagskassa etc.
Återvinning för papper, plast, plåt och glas finns centralt beläget och utöver detta en fullskalig
återvinningsstation 4 km bort med begränsade men fullgoda öppettider.
På hamnplan finns en obemannad, mycket sliten och icke funktionell bensinstation men även
en säsongsöppen sjömack för främst båttrafiken. Här finns också Sveriges äldsta aktiva
sjöräddningsstation.
Utbudet av butiker är skralt och utspritt över samhället med koncentration i hamnområdet
och i Bua Centrum.
Husbils- och husvagnsturismen har ökat explosionsartat de tre senaste åren. De upptäcker
Bua genom www.husbilsklubben.se, vänner och google. Föreningen Buas Framtid har tagit
fram en folder ”Välkommen till Bua” för att locka turisterna till våra olika näringsidkare,
sevärdheter etc. Båtfjorden Hamn AB , Buas Framtid och Brygghuset har egna hemsidor ..
Närheten till naturen, promenadstigar och salta bad samt ett omfattande fågelliv sätter prägel
på invånarnas fritidssysslor. Det finns organiserade onsdagsträffar och pensionärsträffar
samt öppet i båda våra kyrkor flera dagar/kvällar i veckan. Fritidsgården är en samlingsplats
för ortens ungdomar. Likaså är biblioteket öppet och en samlingsplats för alla åldrar.
Motionsverksamheten är utbredd i samhället både med gym och gruppträning i ortens
bygdegård. Fotboll och innebandy är utbrett bland ungdomar och unga vuxna, badminton
förekommer också i perioder ( Varbergs Badmintonklubb har en filial i Bua). För de riktigt
små finns Spring/Hopp/Skutt och barngymnastik. Samhället har två centralt belägna
bouleområden (ett inomhus och ett utomhus) här deltar främst pensionärer. Vid Bua Centrum

4

finns även en skateboardramp tillgänglig för allmänheten. I byn finns också en 1500 m
motionsslinga som sköts av kommunen.
Orten har ett stort utbud av föreningar och styrelser i olika former och konstellationer.
Båtfjordsfiskarnas Inköpsförening, Båtfjordsfiskarnas avd. och Bua Fisk Ekonomiska
Förening bestående av befintliga och före detta fiskare, är de äldsta föreningarna.
Föreningarna driver fiskets och hamnens frågor och fyrdriften och i deras lokaler
på Bua Hamn finns också Hamnmuseet.
Båtfjordens Hamn AB ansvarar, driver och samarbetar med utveckling och underhåll av
olika frågor runt och på hamnen.
Hembygdsförening finns för Väröbygden, de är delaktiga i att hålla Hamnmuseet öppet
under säsongen. Förening förvaltar även stor kunskap om kulturen från förr. De har tagit
fram en skrift om sevärdheter.
Samhällsföreningen Buas Framtid bildades 1997 av ett antal engagerade Buabor som ville
se en förändring i samhället. Ganska fort fick föreningen genomslag på sina initiativ och
arbetet som gjordes alstrade snabbt resultat. Bland annat initierades arbetet med ett
aktivitetshus för att bättra på Buas då tråkiga rykte (en skribent/krönikör i HN hade i slutet av
90-talet bland annat skrivit ner Bua så hårt att Varbergs Bostad hade svårt att få uthyrt sina
lägenheter). Sedan 2010 ansvarar föreningen även för Bryggebastuns drift och underhåll.
Föreningen Brygghuset startade 1999 för att förvalta det blivande aktivitetshuset som
skulle drivas med intäkter från det nystartade Vandrarhemmet. I aktivitetshuset inrymdes då
snickarverkstad, vävstuga, konferenslokaler och senare även second hand-butik. Brygghuset
har fortsatt att utvecklas. De har utökat sin verksamhet till att även omfatta friskvård och
aktiviteter för gammal som ung. I sin vård har Brygghuset bland annat samhällets bygdegård
Fiskerilokalen.
Vägföreningarna i Bua , en för Bua samhälle, en för Bua strand och en för gamla Bua By.
Dessa föreningar förvaltar infrastrukturen – vägar, belysning etc – och bevakar detta
gentemot kommunens och trafikverkets ansvar.
Väröbygdens Konst & Hantverksförening drivs av eldsjälar från bygden sedan 10 år. En
vecka varje sommar ställer konstnärerna ut i Fiskerilokalen och erbjuder sina konstverk till
försäljning.
Bua IF/ Bua Seagulls har verksamheter inom senior- och ungdomsfotboll och innebandy.
Idrottsföreningen har varit och är hela byns angelägenhet. Varbergs Badminton klubb har en
filial i Bua med ett 50-tal aktiva medlemmar.
Bua Båtsällskap, BBS är en förening som vill tillvarata medlemmarnas intresse i båtfrågor
tex båtplatser och båtsporter.

Kultur och nöjen
Trivsel arrangemang
Traditionellt valborgsfirande startade i mitten av 70-talet och har pågått varje år sedan dess.
Arrangemanget bjuder på fackeltåg med musikkår och drillflickor, valborgsmässoeld, vårtal,
sång till våren samt fyrverkeri. Alltsammans sponsrat av lokala näringsidkare.
Idrottsföreningen Bua IF arrangerar årligen midsommarfirande på idrottsplatsen.
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Makrillfestival har arrangerats sedan mitten av 70-talet av Bua IF, på senare år
samarbetar man med Föreningen Buas Framtid, fiskets organisationer och
Båtfjordens Hamn AB. Arrangemanget är årets största begivenhet, som arrangeras den
tredje lördagen i juli och besöks av tusentals besökare.

Samlingslokaler
Fiskerilokalen som drivs av Brygghuset används till större festligheter och sammankomster
och till föreningens motionsaktiviteter. Hamnens och Inköpsföreningslokal – Hamnkontoret användes till mindre sammankomster och möten. Skolans matsal kan användas till större
sammankomster och möten och idrottshallen till olika evenemang och idrottsverksamhet.
Varbergs Bostad har en mindre lokal som hyresgästerna kan nyttja .

Musikarrangemang
Förekommer både i den lokala puben (Marinabaren) och i samhällets kyrkor (Pingstkyrkan
och Svenska Kyrkan). Brygghuset arrangerar då och då teater, musik och quiz med lokala
förmågor..

Utställningar
Arrangeras av Väröbygdens Konst- och Hantverksförening och lokala konstnärer erbjuder
trädgårdsutställningar och försäljning i sina gårdsbutiker.

Övriga kulturarrangemang
Till och från bjuder biblioteket och Brygghuset in till föreläsningar, poesikvällar och
kulturberikande arrangemang.
Hembygdsföreningen har kartlagt flera områden i bygden som märkts ut med
informationstavlor och som kan besökas av allmänheten.
Under sommarhalvåret håller Hamnmuseet öppet för besökare på begäran och här finns ett
stort urval av fiskeredskap, informationsskrifter etc.

Framåtblick
Bua har idag en central plats mellan Ringhals och Södra Cell Värö. Planeringen och
uppbyggnaden av dessa industrier skedde i en tid då miljonprogrammets strategier rådde.
Planerna var storslagna och miljökrävande. Sällan hördes den lilla människan i
sammanhanget. Vi går nu en ny tid till mötes då återigen stora investeringar planeras för
dessa industrier. Skillnaden är dock att tiden och andan är annorlunda. Vid kommande
planering önskar vi att människan och miljön får stå i fokus. Vi ser ingen anledning att
förhindra utökning och förbättring av industrierna men däremot måste planering för samhället
runt omkring gå hand i hand.
I Bua råder stor bostadsbrist av alla önskade typer av boende. Vid eventuell utbyggnad av
Ringhals kommer behovet av bostäder öka under en längre tid. Inflyttning av barnfamiljer
ökar och ökar antalet bostäder ökar också inflyttning av yngre. Behovet av fler daghem och
skolor blir en följd av ökat barn- och elevantal
Samarbete med Kattegattsleden kommer att etableras och Bua hamn kommer att erbjuda
plats för Kattegattleden att installera en gateway. Turister som kommer via Kattegattsleden
kommer därför att kunna utnyttja hamnens service.
Vi har en stor potential i att göra Båtfjordens hamn attraktiv och öka servicen för våra turister
genom att bygga ut hamnområdet. Vi tror att hamnen skall bli en fullvärdig marina med
restaurang, saluhall, cafe, butiker, båttillbehör och ”turistinformation”.
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Vi tror att dagens Bua Centrum flyttas med nuvarande butiker till hamnområdet och att
hamnområdet kompletteras med ett seniorboende i närheten. Dagens centra får ge ny yta för
skola, bibiotek, kultur- sport- & ungdomscentrum, en fullvärdig vårdcentral samt ett
äldreboende i närheten.
Vi ska sträva efter att bygga de nya byggnaderna i miljövänliga och miljömässigt anpassade
material. Uppvärmning ska ske genom tillvaratagande av fjärrvärme från Södra Cell – som
kräver utbyggnad av fjärrvärmenätet. Vi tror att byggnaderna skulle kunna bli pilotprojekt för
att tillvara ta befintliga uppvärmningsmöjligheter som närliggande industrier ger. Här finns
mycket att göra och i en bygd granne med ett kärnkraftverk är intresset stort.
Vi vill ligga i fronten för uppbyggnad av det moderna samhället!

Styrkor, resurser och möjligheter
Bygdens styrkor är i första hand vårt läge med hav, stränder, varierande natur och vårt läge
mellan två av Sveriges största industrier och två av kommunens största arbetsgivare
Här finns en hel del mark som ägs av kommunen. Vi har nära till stad, storstad och Europa.
I vår bygd finns ett stort antal småföretagare som alla tillsammans ger bra möjlighet till arbete
på nära håll och en potential för tillväxt.
Bygden präglas också av bra samhällsservice (bank, vårdcentral, skola, daghem,
bensinstation, affärer, taxi, buss mm)

Resurser som är viktigast att förvalta är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtfjordenshamn
Makrillfestivalen
Föreningslivet ( idrott-, kyrko-, hembygds-, samhälls- och intresseföreningar)
Fiskerilokalen
Bra bostäder
Rekreationsmöjligheter (gym, bastu, skönhets- och kroppsvård, motionsslinga,
cykelvägar och promenadstigar)
Ungdomsgård och skateramp
Vandrarhem
Sjöräddning
Idrottshall och idrottsplats

Med dessa styrkor och resurser finns stora möjligheter att utveckla bygden. Vi kan öka
bygdens turistattraktion genom att utveckla nuvarande hamnområde och se Viderbergshamn
som en del av Bua. Här finns möjligheter att skapa en högklassig marina för båtar, camping
för husbilar och cyklister. På västkusten finns ett behov av 20 000 båtplatser och 90 % av
husbilsbesökarna tycker det är en fantastiskt bra ställplats. Vi kan utveckla hamnplan till en
trevlig miljö och med bra service som gynnar såväl turister som bygdens befolkning. Inslag
av fisk- och skaldjursverksamhet (restaurang och försäljning), daligvaruhandel och butiker.
Närodlat och för bygden specialiteter ska prägla hamnområdet.
Vi har möjlighet att utveckla vårt vandrarhem, våra samlingslokaler vårt utbud för turister och
konferensgäster (vintertid) genom att samarbeta och effektivisera vårt arbete kring
organisation, service, marknadsföring, information mm
Vi har möjlighet att utveckla nuvarande Bua centrum till en trivsam och trevlig mötesplats för
barn, ungdomar och vuxna med bra kulturutbud och bra samhällsservice som också gynnar
våra besökare såväl sommar som vinter.
Vi är en bygd som har en befolkningstillväxt och har därför stora möjligheter att säkerställa
trevligt boende för såväl ungdomar, familjer och äldre.
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Svagheter, problem och hot
Vi är många olika aktörer (Båtfjordens hamn AB, Brygghuset, Buas Framtid, Båtsällskapet,
Bua IF, Vägföreningar, Hembygdsföreningen och kyrkor) som jobbar engagerat och intensivt
var och en för sig. Vårt starka och blandade föreningsliv blir också en svaghet då vi har brist
på en gemensam vision, tydliga mål och en konkret handlinsplan som visar på olika ansvar
och roller. Vi skulle kunna effektivisera vårt arbeta genom ökat samarbete och bättre insikt i
varandras arbete.
Vi saknar engagerade ungdomar som brinner för sin bygd och kan skapa en ”entreprenad
anda” – människor som vågar ”riska” och kavla upp ärmarna.
Vi önskar mer av föräldrar som engagerar sig i sin närmiljö och sina barns möjligheter till
aktiviteter.
I bygden saknar vi politisk förankring – någon som kan tala för vår sak i
kommunkorridorerna. Intresset för lands- och kustbygd är betydligt lägre än för staden hos
politikerna, därför blir arbetet som kräver politisk förankring (pendelstation, belyst cykelväg,
planändringar, tillsättning av läkare mm) gärna ”långbänkar” som tar hårt på motivation och
glöd hos våra eldsjälar.
Bygdens största hinder för utveckling av hamnområdet är Shellmacken (som nu ägs av
ST1). Så länge vi inte får någon förändring här blir det svårt att skapa en trivsam miljö.
Marken och fastigheten är idag privatägd. Kan marken köpas loss av kommunen?
Vi behöver förbättra dialogen med Varbergs Bostad. Bua Centrum är idag gammalt och
omodernt. Byggnaderna är i dålig kondition och energikrävande. Det råder fuktproblem som
är svåra att avhjälpa. Man kan förmoda att dessa byggnader inte är renoveringsbara.
Vi har stora industrier i närområdet som kan anses störande och riskfyllda.
Busstrafiken har dåligt med kvälls- och natturer.
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Positivt

Negativt

Styrkor

Svagheter

Läge

Många olika aktörer

Kommunägd mark

Få engagerade unga människor

Starkt föreningsliv

Svag entreprenad anda

Närhet till stad och storstad

Saknar politisk förankring i byn

Bra arbetstillfällen

Omodernt centrum

Bra samhällsservice

Brist på bostäder

Båtfjordens hamn
Möjligheter

Hot

Ökad turistattraktionen

Shellmacken

Västkusten har ett underskott på
20 000 båtplatser

Storhamn
Ringhals och Värö Bruk (miljöolycka)

Storhamn
Granne med stora industrier

Turister som skapar skadegörelse och
förändrade förutsättningar

Säkerställa bostäder/boende

Klotter på väggar och bänkar mm

Ökad inflyttning

Ökad trafik på Buavägen

Skapa nya arbetstillfällen
Utveckla Bua Centrum till kultursport- och ungdomscentrum
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Vision 2020
Hallands landshövding är på väg till Bua den 20 juli 2020 för att vara med på årets
Makrillfestival och lämna över utmärkelsen ” Årets framtidsby i Halland”.
Han har just svängt av från E6:an och närmar sig avtagsvägen mot Bua där upptäcker han
på höger sida en välskött automatbensinmack med en trevlig kiosk och grillbar. En bit framför
kan han se en stor och informativ skylt som visar att rakt fram ligger ett av Sveriges största
pappersbruk och sågverk.

När han kör in på Buavägen kan han se att vid sidan av landsvägen går en belyst cykelväg
med ett stort antal cyklister med cykelkärror och packning som troligen är på väg mot
festivalen. Till vänster om vägen kan han också se att det håller på att växa upp ett
industriområde med flera olika småföretag inom mekanisk verkstad. En klurig bygd som tänkt
till – är hans reflektion. Här behövs förstås mycket teknisk kunskap och många leverantörer
till så stora industrier som finns i bygden.
Längst vägen ser han trevliga skyltar som visar var Erikssons Handelsträdgård, daghemmet
Fyren och det stora transportföretaget Bua Taxi ligger. På vänster sida strax efter Bua Taxi
ligger ett nybyggt bostadsområde. Han stannar till vid övergångstället för att släppa över en
äldre dam. Han vevar ner rutan och frågar vad det är för typ av bostadsområde. Hon lyser
upp och berättar att området blev klart för ett år sedan och där finns nu både hyresrätter och
bostadsrätter i lite olika storlekar, dessutom finns ett äldreboende, allt byggt med fkous på
miljö och energi. Med stolthet talar hon också om att Bua Centrum har blivit så trivsamt, där
barn, ungdomar och äldre kan mötas.
- Kör bara några 100 meter till och sväng vänster, du måste bara se vår stolthet.
Precis efter övergångstället kan han se en mycket trevlig skylt som välkomnar sina besökare
till Bua och strax efter förstår han att Bua kultur- och sportcentrum ligger. Han svänger ner till
vänster och välkomnas av en informationsskylt som talar om att här finns bibliotek,
vårdcentral, ungdomsgård, boulebanor, klättervägg, skateboardramp och en
streetbandybana. En vältilltagen bilparkering med lummiga träd och stora fina
blomsterarrangemang välkomnar sina besökare. Entrén till själva centrum har en stor o luftig
ingång, hela centrum är inglasat och ger ett intryck av att vara ute men ändå inne. På planen
mellan byggnaderna leker barn i en stor båt med klätterställningar, rutschkanor och
labyrinter. Runt om båten sitter äldre och skrattar och språkar. En bit därifrån kan han se att
ungdomar spelar streetbandy och åker skateboard och klättrar på klättervägg. Intill höger
gavel finns ett trevligt litet kafé som ger dofter av nybryggt kaffe och nybakat bröd. Här finns
också serviceinrättningar för skönhets- hälso- och sjukvård, bibliotek och ungdomsgård.
Landshövdingen ler och går runt och pratar med människorna, en gemytlig och varm
atmosfär och han börjar förstå varför byn vunnit årets pris. Det lyser framtidstro i
människorna.
Han fortsätter ner mot hamnen – folk strömmar till, man vallfärdar ner mot hamnen. Havet
glittrar och solen strålar. Väl nere vid hamnen står trevliga vägvisare som dirigerar trafiken
till för tillfället markerade P-platser. Vid hamnen ligger små trevliga sjöbodar i olika storlekar
som sjuder av hantverk, det luktar rökt fisk, stekt makrill, nygräddade våfflor och nybryggt
kaffe, här bjuds det också på bygdens specialitet – Buapudding.. Barnen springer mellan
lotterier, karuseller och uppvisningar. Festivalen besöks av tusentals människor, säkert
närmare 10 000, tänker han.
På planen framför hamnen kan man se att turismen har blivit en betydelsefull näring för Bua.
Här finns förutom en gästhamn som sträcker sig ända till Viderbergs hamn, ställplatser för
husbilar, en serviceanläggning och en trevlig reception som ger service och information till
såväl husbils-, båt- som cykelturister.
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Intill ställplatserna har ett nytt centrum vuxit fram. Här finns ett modernt ICA som också är
ombud för post, apotek, systembolag och ATG. Idag finns extra bra priser på allt närodlat.
Intill ligger en kombinerad fiskaffär och fiskrestaurang, här kan man handla, ta med eller äta
på plats. Här finns också småbutiker med bröd, blommor, kläder, inredning mm.
Landshövdingen tar sig fram i folkvimlet mot en byggnad med texten INFORMATION och
möter där styrelseordförande för bygdens ”Framtidsförening”. Hon visar runt och berättar hur
Båtfjodenshamn nu är en marina med fullservice för båtfolk, en gateway för Kattegattleden
och en mötesplats för såväl turister som invånare. Hon berättar också att nu har man
äntligen fått bygglov för att uppföra lägenheter på grönområdet som ska anpassas för
bygdens seniorer. De ska också byggas som ett pilotprojekt för att ta tillvara befintlig
uppvärmnings möjligheter från bygdens industrier och med en mängd smarta energi- och
miljölösningar.
Landshövdingen hinner också med en promenad ut mot Fyren och passerar då de tidigare
Hamnkontoret som nu tillsammans med Fiskerilokalen fungerar som Buas Spa & Konferens.
Styrelseordförande berättar stolt att man nu planerar att bygga ett nytt vandrarhem närmare
havet, som ska kunna fungera för konferenser på vintertid och turister på sommartid. Ett
samarbete håller på att växa fram mellan olika aktörer för att erbjuda smarta lösningar på
logi, mat, konferenslokaler och aktiviteter för såväl konferens- som privatgäster.
Landshövdingen går till slut upp på scenen och gratulerar hela bygden för ett storartat
engagemang och att man nu är en bygd som ligger i fronten för det moderna samhället.
Han utbringar ett fyrfaldigt leve för ”Årets framtidsby 2020” och tusentals människor släpper
sina ballongerna upp i skyn med texten Bua – en bygd att räkna med
På vägen från Bua tar landshövdingen Arakullevägen och ser att man även gjort en lek- och
rastplats för bygdens hundar. Vid vägen mot Båle ser han informationsskylten om ett
handikappanpassat bad.
När han åter är på E6:an via vägen förbi Ringhals känner han sig nöjd och framförallt stolt av
att denna bygd ligger i Halland. Han känner också en längtan av att snart få ta del av deras
nya LUP inför 2030.

2011-09-29
Föreningen Buas Framtid genom:

Ingela Armbro

Victoria Wiman

Ingemar Svahn
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Handlings- och tidsplan
Vem/När

Båtfjordens Hamn AB

Buas Framtid

Lånsiktigt
2015-2020

Shellmacken

Bostäder – Rusas/AD

AD-centrum/Galleria
Öka Turism
Muddra levande hamn
Viderberg som en del av Bua

Öka Turism
Läkare 5 dgr/vecka
Fiberoptik
Äldreboende- seniorboende
m sjöutsikt
Radhus/Ekohus/bostadsrätter
Satsa på säker El. i
samarbete m Rignhals
Fler kolonilotter
Samlingslokal ( skola)

Strandpromenad
Gräsplanen vid gästhamnen

Kortsiktigt
2012-2015

Småbåtsmarina
Marinservice till båtägare
Bua Camping, Spa &
konferens
Båtmagasin
Handel med
båtförnödenheter
Utöka båt- & husbilsplatser
Öka turism

Direkt
2011-2012

Fler sjöbodar för försäljning
av hantverk mm
Markering av husbilar- o
personbilar
Informationstavla alt.
reception för hus- och
båtturister
Orienteringstavla i hamnen
över Bua
Planering/diskussion Vbg
Kommun

Berget vid skolan(fler bänkar
och promenadvänligt)
Handikappanpassade
badplatser
Bua Camping, Spa &
konferens
Öka turism
Lekplats vid Båle och Fyren

Rensa stränderna &
grillplatser
Underhåll av motionsslingan
Hundlatrin året runt

Fler bänkar & bord vid Fyren
Rastgård för hundar
Välkommen till Bua - tavla
Anslagstavla i centrum
Planering/Diskussion Vbg
Bostad
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Vem/När

Bua IF

Vägföreningar

Långsiktigt
2015-2020

Musikfestival

Buss Bua/Veddige

Multisportarena

PendelstationResecentrum
Utökad gatubelysning
Cykelväg Hultet

Äventyrsarena
Tennisbana
Kortsiktigt
2012-2015

Utomhus Gym

Cykelväg Bua
Limabacka

Minigolfbana
Direkt
2011-2012

Hembygdsföreningen

Kulturstigar
Organiserade vandringar

Skoga vid
Getaryggen

Utökade öppettider för
museet

Markering och info om
vandringsleder

Vem/När

Brygghuset

Långsiktigt
2015-2020

Flytande
vandrarhem

Båtklubben

Näringslivet
Bryggeri

Saluhall
Akvarium á la Grenå
Småindustri
Fiskrestaurang
Apotek
Kortsiktigt
2012-2015

Bua Camping
Spa & Konferens

Sportfiske
Fiske i mossen

Direkt
2011-2012

Motionsslingan

Kanotuthyrning

Glasskiosk
Sommarcafé
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