Föreningen

Buas Framtid

Uppstartsmöte
2012-08-21

Protokoll

Tid och plats: 21 augusti kl.18.00, Hamnkontoret
Närvarande:

Torgny Olsson, Ingela Armbro, Annika Nilsson, Victoria Wiman,
Christer Dahlberg, Magnus Flysjö (adjungerad)

1. Uppstartsmöte
Victoria öppnar mötet. Uppstartmötet sker utöver ordinarie möten, här går vi igenom
aktiviteter för hösten och vintern. Utser ansvarig för respektive punkt och vad vi vill
åstadkomma. Röd text är vad som skett till dags datum, blå text är vad mötet kom
fram till.
2. Höstens & vinterns göromål
Enligt LUP – Direkt 2011-2012
a)
Rensa ständerna & grillplatser - Vinterns stormar hjälpte oss att rensa stränder
och fylla på med sand. Ny grillplats finns i Sanddamm, Fyren har en fin och
fungerande grill. Kommunen har 1 anställd som röjer på stränderna vid
behov. Totalt omfattar ansvaret 28 stränder. Återstår gör grillplats Båle.
Annika hör med Sven-Erik om han kan hitta ett liknande rör som det som finns
vid Sanddamm. Christer tillverkar ett grillgaller därefter. Ansvarig Annika.
b)
Fler bänkar och bord vid Fyren - Kommunen har ställt ut bänkar och bord vid
Fyren och hamnen. Nya bänkar har även inhandlats till Sanddamm. Båle har
dåligt med sittplatser. Om vi får till en grillplats skall där även kompletteras
med bänkar och bord. Båle och Fyren har tillräckligt med sittplatser. Punkten
avklarad.
c)
Rasthagar för hundar - Ett trögarbetat område där vi har svårt att få avsatt
mark eller gehör hos kommunen. Vi har lämnat in förslag på tre placeringar:
Båle med tillhörande badstrand, i närheten till lägenheter och lekplats på Bua
Norr samt vid fotbollsplanen på Hultet. Frågan tas upp med kommunen utifrån
den prioritering som Ingela sammanställer inför mötet den 22 sept med
kommunrepresentanter.
d)
Anslagstavla i centrum - Klartecken OK! Tillverkning i sept VBG Bostad (VB)
bet 7000 kr. Bua IF, BuF och Pingstkyrkan skall betala sina tavlor á 1500 kr.
Fakturering i oktober (Birgitta). Slutför gör KA Allbygg. Utöver slutmontering
skall förhållningsregler tas fram för datummärkning, tid som affischer får sitta
uppe etc. Vaktmästeriet vid VB. Ansvarig Victoria.
e)
Planering/Diskussion med Varbergs Bostad (VB) om nybyggnation och
utveckling av centrumet - Diskussion påbörjades i dec 2011. Senaste mötet i
juli ledde till en gemensam projektgrupp mellan VB och BuF. Roland
Andersson från VB projektleder. Första mötet inom några veckor.
Representanter från BuF är Torgny (ansvarig), Ingela samt Magnus och Sara
Flysjö. Några ytterligare projektmedlemmar efterfrågas då denna frågan
kommer att bli stor framöver.
f)
Distribution av populärversion av Lokal Utvecklingsplan – Håkan Eriksson
skickar populärversionen med posten. De är klara för distribution - förslagsvis

på ett medlemsmöte med tillhörande presentation av arbetet hittills. Ansvarig
Ingela.
Enligt LUP – kortsiktigt 2012-2015
g)
Berget vid skolan (fler bänkar och promenadvänligt) Punkten styrks från BuFs
agenda. Vi anser att berget skall behålla sin prägel av barnlek utan stenlagda
vägar eller inbrott på miljön.
h)
Handikappsanpassade badstränder – Lösningar är komplicerade. Kräver stora
förbättringar av våra stränder som bla toaletter, ramp och parkering. Om vi
ser över möjligheten att få Blå flagg som skulle sammanfalla med en möjlig
handikapp-anpassad strand. Oklart om vi ska satsa på Båle, Fyren eller
Hamnen. Vi behöver hjälp från handikappade för att kartlägga behov och
potentiella lösningar. Det alternativ vi ser möjligt är Hamnen (alt 1 piren vid
BBS, alt 2 piren utanför Bastun). Frågan tas upp med kommunen utifrån den
prioritering som Ingela sammanställer inför mötet den 22 sept med
kommunrepresentanter.
i)
Bua Camping, spa & konferens - Destination Bua - Ett äskande om utveckling
av camping, spa, konferens och boende vid hamnen är lämnat till Leader
Kustbygd Halland. Vi väntar på svar. Arbetet genomförs i samråd med
Båtfjordens Hamn. Ansökan skall igen nästa nålsöga inom kort. Därefter skall
underlaget till länsstyrelsen via en tjänsteman som genomsöker handlingen
efter oegentligheter. Länsstyrelsen kan vara klara i november. Samtliga
förberedande arbeten som görs tidsförs och räknas ner i den totala tidsmängds
som görs i projektet.
Olika delmål i projektet är: Gatewaybyggnad, Hamnvärdskontor,
Upphandling, avtal etc med finansiärer och exploatörer, samt möjliggörandet
av ett upplevelsecenter med exempelvis kräftfiske för amatören, sälsafari, bed
and breakfast etc.
j)
Öka turism - Arbetet initierades sommaren 2011 med en undersökning bland
besökande husbilar och båtar. Nu lanserar vi Kartan över Bua & Värö i ett led
att marknadsföra och sprida vår oas. Vilka är nästa steg? Vi ser till att kartan
distribueras vid samtliga större knutpunkter i Bua (ICA, Hamnen, Bobutiken,
Turistbyrån etc.). Victoria köper in fler servettställ för broschyrerna. Ingela
sammanställer var kartorna finns tillgängliga nu så att vi enkelt kan fylla på
och kontrollera att broschyrerna finns framme.
Områden som återstår att distribuera broschyren är Väröbacka centrum och
Nyebro.
k)
Lekplats vid Båle och Fyren - S-föreningen har Viveca Haugness som
samordnat motioner till kommunen om lekplatser. Kan vi hjälpas åt? Frågor
dyker upp på Facebook om iordningställande av lekplatser. Skall jobbet gå via
Samverkan Bua? Frågan om en kartläggning av lekplatserna i Bua finns tas
upp med kommunen utifrån den prioritering som Ingela sammanställer inför
mötet den 22 sept med kommunrepresentanter. Om ingen kartläggning finns
erbjuder vi oss att göra en, som även innehåller rekommendationer om var
lekplatser borde finnas.
l)
Vandrarhem – Brygghuset lägger ner sin verksamhet 31/12 2012. Opinionen
är för att det skall finnas kvar. Hur går vi vidare för att ha kvar vandrarhem i
bygden. Jag tror att vi alla är överens om att vi har behov av
övernattningsmöjligheter, för att förverkliga en positiv utveckling av Bua.
Samverkan Bua (med P-E Wikström i spetsen) har blivit insatta i frågan, möte

i mitt/slut av sept. Skall frågan drivas därigenom fortsättningsvis, med stöd
från BF och BH? Förslag att det blir BuF som fortsättningsvis driver
vandrarhemmet - uppskattningsvis 1-2 år med en serviceminded
vandrarhemsföreståndare. Föreståndaren kan vara anställd genom BuF
(projektanställning eller förtroendevald). Förhandling av hyreskontrakt, knyta
till sig Södra Cell och Ringhals för att förbättra beläggningsstatistiken. Nästa
möte gäller det att se över beläggning, bemanning, break even etc.
Victoria ser över alternativ, ex vandrarhem i andra lokaler. Förmedling av bed
and breakfast eller uthyrning privata uthus etc.
Enligt Årskalendern
m)
Tackfest – Var, när och hur? Annika och Åsa tillfrågade som festarrangörer.
n)
Dialogmöte med politiker – sker genom Samverkan Bua, planerat till 22 sept.
Ingela har en lång lista med önskemål som inkommit via hemsida, mail, samtal
etc. Hon mailar ut listan till styrelsemedlemmar som svarar med att rangordna
alt prioritera 3 ärenden. Ansvarig Ingela
o)
Valborgsfirande - 2013 är 40 års jubileum. Vi lägger en förfrågan till samtliga
som varit med och arrangerat Valborg de senaste åren om de kan ingå i
projektgrupp för att arrangera detta. Victoria skriver ihop en "inbjudan" och
lägger i brevlådan hos berörda. Ansvarig Victoria
p)
Badstegar – ta upp, skrubba av och magasinera i sjöboden. Claes Nilsson
tillfrågas om han kan ta hand om isättande och urtagande av trappor mot
ersättning. Ansvarig Victoria.
Övrigt
q)
Bryggebastu – Inga-Lill fortsätter under 2013 och roddar Bastun. Den 12 sept
stäms öppettider, bastuvärdar av. Budget läggs och är klar i november.
Ansvarig I-L.
r)
Skateboardramp – placering vid Bua centrum, Varbergs Kommun samt
byggherre bör stå för flyttkostnader iom tvingad flytt samt att inget annat finns
avtalat med markägare. Jenny Bergström besöker Bua 28-30/8 för att se över
placering. Victoria och Per-Erik träffar Jenny. Ungdomar och föräldrar
efterlysta för att hantera arbetet. Victoria kontaktar fritidspedagogerna vid
ungdomsgården för att se om detta är en projekt de kan driva inom sin
verksamhet. Om möjligt, förankra det med deras chefer.
Går det inte via ungdomsgården kanske Pingstkyrkan eller Svenska Kyrkan
kan tänka sig att göra det som ungdomsprojekt.
Under tiden tillfrågas slöjdläraren vid Buaskolan om han kan inventera och se
vad som behöver repareras vid rampen. BuF står för material om han och
eleverna kan tänkas snickra. Ansvarig Victoria
s)
Aktionsgrupp Pendelstation – målet är att beslut skall finnas 2015 om start av
bygge. Aktionsgrupp består av repr från Bua, Åskloster/Årnäs samt Veddige.
Ansvarig P-E. Framdrift rapporteras till styrelsen. Nästa möte är 10 sept med
Centern.
t)
Getaryggen - Passager är översvämmade stora delar av året. Hur ser vi bäst
till att "laga" marken? Behövs skriftliga tillstånd från markägare? Markägare
är Kent Olsson, och skriftliga tillstånd från markägaren behövs inte. Magnus
och Torgny (ansvarig) roddar jobbet. Det får kosta men stäm av i styrelsen
först.

Frågor från Årsmötet 2012
u)
Hastigheter genom samhället samt vägsituation till nybyggnadsplatser (Bua
Strand och Hultet) - Farthinder är på gång längs med Kustroddarevägen.
Möjligheten för P-platser vid Båle ses över. P-E har drivit frågan sedan
årsmötet, men borde inte detta ligga på vägföreningen? Victoria tar upp
frågan med Thomas Svenningsson. P-E ombeds oxå ta frågan med
vägföreningen och ifrågasätta varför inget görs.
Enligt LUP – Långsiktigt 2015-2020
v)
Boende - Rusas/Hamnängen, Äldreboende/seniorboende med havsutsikt samt
Radhus/Ekohus/bostadsrätter
w)
Öka turism
x)
Läkare skall finnas tillgängligt 5 dagar i veckan
y)
Fiberoptik - Varbergs Energi har ett erbjudande (10 000 kr/hushåll, om de
ligger inom radien av bef utbyggnad av fjärrvärmenät). Vi kan göra egna
undersökningar, ett embryo till insamling av information hos grannar etc finns
i nuläget. Magnus Flysjö tar tag i Hovgården/Hultet och möjlighet för fiber till
dem. Tar på sig ansvar för utvecklingen i övriga Bua oxå. Förhoppningen är
att fiber skall finnas tillgänglig för alla i samhället innan 2015. Tidigare
samordnare för detta har varit Jens Kihlman och Johanna Svahn. Ansvarig
Magnus Flysjö som rapporterar progress till styrelsen.
z)
Satsning på säker el i samarbete med Ringhals - Punkten stryks från BuFs
agenda.
å)
Fler kolonilotter - Punkten styrks från BuFs agenda. Antal kolonilotter är
fullgott i nuläget.
ä)
Samlingslokal (skola) - Punkten styrks från BuFs agenda. Antal
samlingslokaler (skola, hembygdsgård, Alvägen, BBS klubbstuga) är
tillräckliga i nuläget.

3. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21:10

