Anteckningar vid politikermöte 2 juni 2018.
Buas framtid företräddes av Kim Griffiths, Peo Nilsson och Mattias Svensson, som också
var moderator. Jenny Berg deltog vid diskussion om skolfrågor.
Närvarande politiker var följande:
C: Eva Persson-Karlsson och Stefan Stenberg.
S: Jana Nilsson och Turid Rawlo-Svensson.
M: Ulrika Eriksson, Lennart Andrén, Hanna Netterberg och Mikael Åkesson.
SD: Erik Hellsborn och Stig Berntsson.
KD: Morgan Börjesson
L: Tobias Karlsson
V: Ingmari Karlsson, Gerhard Eriksson och ??Lars-Åke Erlandsson??
Dagen inleddes med ett kort quiz om Bua, där politikerna fick möjlighet att visa sina
kunskaper om orten.
Programmet var uppdelat i sex block, där BF tog upp problem/utvecklingsområden som
politikerna kommenterade resp. partis ståndpunkter.

Attraktiv skola
M: M inledde med att norra kommundelen är en expansiv del i kommunen och man har
planer för att bemöta expansionen.
Aplagården kommer att rivas och ny förskola med 80-120 platser byggas vid Buaskolan.
Orsaken är att förskoleplatserna ska vara omställbara till skolverksamhet.
Behovsanalys genomförd och skolan kommer att behöva fler platser. Man får då göra
omtag om förskoleverksamheten och finna ny plats att bygga förskola på.
Den lokalförsörjningsplan som revideras årligen ligger till grund för framtida
byggnation.
Anpassning av skolgårdarna sker utifrån uppdrag från barn-och
utbildningsförvaltningen till serviceförvaltningen.
C: Beslut ska tas om att nya förskolan kommer att placeras vid Buaskolan. Det är ingen
optimal placering. Den nya förskolan kommer att bestå av sex avdelningar. Yngre elever
ska gå i Buaskolan och de äldre bussas till Väröbacka.
SD: Inte insatt i skolfrågor, men ska lämna BF:s punkter till sin representant. Partiet
kommer att lägga förslag om mer pengar till en bättre skola.
KD: Elevhälsan med fler skolsköterskor måste förstärkas. Man arbetar också för mindre
barngrupper. I övrigt delade partiet moderaternas ståndpunkter.
L: Ser ett behov av nya lokaler såväl på förskola som skola. Det är inte bra att bygga ut
till för stora lokaler, då det ekonomisk påverkar antalet pedagogiska personal.
P-plats och hållplats ska anpassa till skolan.
Ingen förändring har skett på skolgården sedan 2013. Skolutbyggnaden har stoppat upp
det. Förbättring är svårt att lova i nuläget. Nytag krävs med genomlysning av
situationen.
S: Förskola med sex avdelningar ska planeras, där två avdelningar ska gå till skolan och
fyra till förskola. Det behövs en ny tomt till förskola.
Hamn/gata och skolförvaltningen behöver förbättra samarbetet gällande frågor som är
knutna till skolfrågor.
Planeringsmål, som skolutbyggnad görs ihop med den utökade bebyggelsen som
beskrivs i FÖP:en. Det kommer att bli en F-9 skola i Bua.
V: Delar M:s uppfattning i skolfrågor. Ett av målen är att Väröbackaskolan ska ska bli en
F-9 skola.

Bygga och bo
V: Nya bostäder behöver byggas nu. Även äldreboende behöver byggas.
S: I Varbergs kommun planeras byggnation av äldreboende, särskilt boende med 300
platser. Behovet av särskilt boende i Bua finns, då det idag saknas.
Motion om byggnation kommer efter valet. Det är KF:s ansvar att ta fram förslaget om
byggnation. Planering av bostäder sker på flera olika områden i Bua.
Beträffande hamnängen finns det olika uppfattningar om byggnation eller ej. Det är
viktigt att så snart som möjligt komma igång med byggnation. Det finns en motion om
att äldre/trygghetsboende ska ligga i hamnen. Samtal förs med aktuella byggherrar.
L: Viktigt att tillgodose olika typer av byggnation. Önskvärt med äldreboende i Bua. Alla
över 85 år ska kunna erbjudas äldreboende.
Politikerna måste ge VBAB direktiv om byggnation. Det måste finnas ekonomisk
bärighet i byggnationen. Kostnadstäckning är viktig.
Beträffande byggnation på hamnängen finns det delade meningar bland de boende.
Efter beslut om tågstationsetablering i Väröbacka, kommer det att ge möjlighet för
tågpendling till flera olika orter och efterfrågan på bostäder ökas.
SD: Fler bostäder behövs. Partiet har motionerat om dubbel markanvisning, d.v.s. en
tomt i centralorten som ska bebyggas kräver att en tomt utanför centralorten bebyggs.
Viktigt att göra investeringar för att göra serviceorterna attraktiva.
C: Utveckling sker när nya bostäder byggs, inte bara ersätta vad som rivs. Det är viktigt
att använda mark som frigörs. Partiet kan även se en utveckling mot högre hus vid
nybyggnation.
Trygghetsboende behövs i Bua.
Hamnplanen, byggnation som glesa ut för att få ett grönområde kvar. En byggnation på
hamnängen ger inte de volymer på bostäder som behövs.
Kommunen bebyggs av privata ägare eller VBAB. VBAB bygger helst på egen mark. De
har fått klartecken på byggnation vid Bua syd. Viktigt att politikerna (KF?) är tydliga i
sitt ägardirektiv till VBAB för att få fart på byggnationen.
Det är viktigt att privata byggherrar stimuleras.

Nuläge omsorg och stöd
M: Vårdcentralen är regionens ansvar.
Partiet kämpar för ett äldreboende i Bua hamn.
C: Trygghetsboende måste byggas i Bua. Mer omfattande omsorg, särskilt boende,
hänvisas till Limagården. Sjukvårdsbehov kräver omfattande personaltillgång.
Vårdcentralen erbjuder i nuläget endast sjuksköterska, inte läkare. Regionens ansvar.
SD: Vårdcentral resionens ansvar. Vårdcentral i Bua svårt att få personal. Partiet
kommer inte att arbeta för det. Svårt att få tid hos vårdcentralen, pröva privata
alternativ.
KD: Bua filial till Veddige vårdcentral, som inte fungerar optimalt.
Partiet delar centerns uppfattning om äldre/trygghetsboenden.
L: Vårdcentral regionsfråga. Viktigt med vårdcentral även i Bua utifrån FÖP:en.
Partiet kan se behov även av andra typer av kategoriboenden, inte bara äldre.
S: Utifrån FÖP:en klart att trygghetsboende för alla över 70 år ska kunna erbjudas.
Beträffande Limabacka, särskilt boende, utbyggnad och ev. nybyggnation.
V: Vårdcentralen är en av grunderna i ett starkt samhälle med bra service. Prognosen är
att över 100 personer kommer att var i behov av boende med särskild service.
Limabacka kommer inte att vara tillräckligt, det kommer att krävas mer.

Trafik och miljö
M: Skolbussar, viktigt med trafiksäkra områden.
C: Problem med timmerbilarnas höga hastighet på Industrivägen. Önskemål om finns
om fartkameror.
SD: Problem med trafiken vid viadukten i Limabacka. Partiet vill omfördela pengar på
satsningar i centralorten till landsbygden.
KD: Trafiksäkerhetsåtgärder måste fasas in. Förslag finns om cykelväg mellan Värö och
Veddige.
L: Trafikverket ansvariga för de flesta vägarna. Förslag om att göra om Bualeden till
huvudled? Det måste ses över vilka lösningar som är lämpliga, göra mätningar.
Chikanerna på Hultet ska ses över.
Kommunen har en underhållsskuld till Bua via de vägföreningar som finns i Bua.
S: Hämtning och lämning av elever vid skola måste hanteras. Ansvaret ligger hos Barnoch utbildningsförvaltningen och hamn/gatas förvaltning.
Hastigheten på Industrivägen måste dämpas.
Cykelvägen Bua-Värö klar 2020. Ekonomi för detta arbete finns i region och kommunen.
Pendelstationen i Värö klar 2026. Kommunen kommer inte att arbeta för en
tidigareläggning.
V: Inget särskilt att tillägga.
Tveksamma till att ändra Buavägen till huvudled, kan bli rörigt.
Chikaner måste åtgärdas.

Uppleva och göra
S: Vill inte ta ställning till någon av de presenterade punkterna från Buas framtid.
Kommunen kommer att backa upp föreningen i frågorna. Bua gör ett fantastiskt jobb
och det finns pengar till satsningar.
L: Utveckling av mötesplatser på landsbygden.
Båle där finns el och vatten (även om reningsverket rivs).
Ungdomshäng på landsbygden. Finns i Rolfstorp. Buas framtid ansökt.
Bygdepengen ger möjligheter. Kontakt med Ulrika Rylin.
KD: Kommunen har en utvecklingsstrategi för badplatser. 3 olika nivåer beroende på
den service och tillgänglighet som kan erbjudas.
Båle skulle ev. bli medelnivå kopplat till en mötesplats.
Lekplatserna vid Bålevägen och Näckrosdammen rustas upp.
SD: Samma prioriteringar ska gälla på landsbygden som i stan beträffande lekplatser.
Kommer att titta över badplatsplanering.
C: Viktigt att snabbt komma med förslag om vad som kan göras på Båle.
V: Centralorten har fått för mycket kontra landsbygden i aktuella frågor.
Från publiken lyfts frågor om offentlig toalett och hundrastplats i samhället.

