Föreningen

Buas Framtid

STYRELSEMÖTE
2013-06-11

PROTOKOLL
06/2013

Tid och plats: tisdagen 11 juni kl. 18.00 Hamnkontoret
Närvarande: Kenneth Löfgren (ordförande)
Ingela Armbro
Inga-Lill Stenman
Torgny Olsson
Kim Griffiths
Annika Nilsson
Thom Olofsbacke (delvis)

1) Mötet öppnas
Kenneth hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet

2) Godkännande av Dagordning.
Dagordningen godkändes

3) Förgående protokoll
Förgående styrelseprotokoll nr 5 2013 gicks igenom utan anmärkningar.

4) Rapporter/Avstämningar
a/ Kartläggning av lekplatser.
Kim berättade att kartläggningen är klar och har fått in en del synpunkter. Kim kommer att träffa Jenny
Bergström på Gata och Park inom det närmaste.

b/ Destination Bua.
Ingela rapporterar från:
Arbetsgrupp - Grönområde
Vägföreningen har gett stöd om 85 000 kr. Avslag från Sparbanksstiftelsen för stöd till
utsmyckning. Anläggning av stenmur inväntar bygglov och ny cykelväg (från Hamnen till
pingstkyrkan) Montage av gärdsgård påbörjas mot Arakullevägen under sommaren.
Gräsytan bakom macken kommer att klippas och skötas av Varbergs Kommun under
sommarperioden..
Markering av parkeringsplatser kommer kommunen att göra, när är inte riktigt klart.
Förhandling pågår om ev ommålning av fastigheten.
Arbetsgrupp Fastighetsutveckling
Webbenkät har till dagsdato svarats av 254 personer. Övervägande del bor i villa . 300 enkäter
är nu utdelade via SPF Värö/Stråvalla. Artikel i GP under tosdag och reportage via radio
Halland och målet är 500 svar. Styrelsen får i uppdrag att sprida information om enkäten till
vänner och bekanta.
Arbetsgrupp Näringsliv/Turism
Gruppen arbetar med att kartlägga övernattning för besökare/turister, skapa erbjudande för
dagsturister, kunskap kring Shellfish havskräftsförädling och kontaktnät mellan Marinabaren,
Fiskhuset, Shellfish och Bua Fisk samt att definiera ”Förstklassig Marina”
- Från den 15 juni till den 15 augusti kommer några ungdomar att sälja glass (2 timmar på
förmiddagarna och 2 timmar på eftermiddagarna) i en av de två bodarna som Båtfjordens Hamn
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äger. Den andra boden är upplåten till intresserade att hyra gratis för försäljning av egna eller
andras produkter. Kenneth Berntsson är samordnare och uthyrare.
c/ Nybyggnation av bostäder
Varbergs kommuns Planeringsavdelning har gjort om detaljplanen för Violvägen, så att det är
möjligt att bygga ett 7-8 våningshus i anslutning till de befintliga bostäderna. Varbergs
kommun vill ha in synpunkter på förslaget. Jag var kontakt med en vikarie för Nina Johansson
(som är mammaledig) för att få reda på var man kunde se den nya detaljplanen. Hon lovade att
återkomma till mig
d/ Bua Center (rapport från mötet den 29/5 med Varbergs Bostad AB)
Ingela och Torgny för Varbergs Bostads förslag om utveckling av Bua Center.. Varbergs
Bostads förslag är en genomgripande förändring, som mottogs mycket positivt av
mötesdeltagarna. Varbergs Bostad kommer att informera hyresgästerna inom det närmaste.
Övrig officiell information kommer att ske genom Varberg Bostad AB.
d/ Klottersanering
Torgny har försökt att få kontakt med klotteransvarig på Varbergs Kommun utan att lyckas.
Han fortsätter med kontaktsökande.

5) Ekonomirapport
Birgitta var sjuk och hade skickat ekonomirapporten till oss i styrelsen. Birgitta får redogöra
mer ingående av ekonomin vid nästa möte.

6) Större bostäder på Bua Strand och Sanddamm
Planeringskontoret har tagit fram förslag att öka byggrättigheterna på Bua Strand till 150 m²
istället för 120 m² som det är idag. Trolleåsen i Sanddamm får inga ökade byggrättigheter. B.F.
engagerar sig inte i frågan.

7) Vandrarhemmet på Vendelsö
En fråga från Per-Erik Wikström om inte Buas Framtid skulle engagerar sig för en
aktionsgrupp för att behålla vandrarhemmet. Styrelsen tyckte att det inte var någon fråga för
oss.

8) Ungdomssektion inom Buas Framtid.
Kim hade fått en förfrågan, om det inte var möjligt att ha en ungdomssektion inom Buas
Framtid. Kim frågade några ungdomar vad de tyckte om iden. Det visade sig att de inte hade
något större intresse av att lägga ner tid på föreningsarbete. Däremot skall B.F. försöka
engagera ungdomar i ungdomsfrågor.

9) Facebook (Fråga, vem har tillgång till Gruppen).
Det finns inga restriktioner om att vara med i Facebooksgruppen för Föreningen Buas Framtid
ex.vis. medlemskap. Däremot för de som är intresserade att vara med i gruppen kan få en
förfrågan om medlemskap.

10) Distribution av Buakarta 2013
Ingela berättar att Buakarta 2013 kommer att vara klar för distribution på måndag den 17 juni.
Kartorna kommer att finnas i Buas Framtids Hamnbod. De som hjälper till med distributionen
vet vilka områden som de ansvarar för.

11) Makrillfestivalen (se mail från Victoria)
2

Annika berättade att de har haft ett första möte i kommiten. Ett första förslag till
schemaläggning av gräddning av våfflor är framtaget. Makrillfestivalskommiten hade som
förslag att ta bort lotteriet, eftersom det var svårt att få fram attraktiva priser. Inga-Lill
protesterade och menade att det gav alltid en bra vinst. Kenneth gav kommiten fria händer att
göra som de ville.
Affischering av Makrillfestivalen.
Inga-Lill tar Veddige och Södra Cell.
Kim tar Pingst Kyrkan och Ringhals (Infocentrum och receptionen)
Kenneth tar Värökyrka och Bua Kyrka
Torgny tar Derome och Södra Varberg (Tvååker, Träslövsläge, Glommen mm)

12) Övriga frågor
Kim och Thom återkommer om flotte och Beach Volley på Båle. De kontaktar kommunen
om vilka tillstånd som behövs.

13) Nästa möte
Onsdagen den 14 augusti kl. 18.00 i Hamnkontoret.

14) Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras

Torgny Olsson

Kenneth Löfgren
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Bilaga 2 – Layout anslagstavlor
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