Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Onsdagen den 14 augusti klockan 18.00
Plats:
Hamnkontoret
Närvarande: Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Ingela Armbro
Birgitta Olofsson
Åsa Annerström
Annika Nilsson
Inga-Lill Stenman
Magnus Flysjö
Thom Olofsbacke
Kim Griffiths

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
under punkt 4b ska stå 75.000kr
I övrigt godkändes protokollet
4. Rapporter/avstämningar
a/ Makrillfestivalen
Försäljningen drog in ca 20.000kr. Åsa och Annika har gått igenom vad som fungerat
och vad som behöver förbättras samt vilka andra förändringar som krävs inför nästa
år.
b/ Destination Bua
3 arbetsgrupper finns och arbetar efter systemet GoalPOST. Informationen från Ingela
biläggs protokollet. Nytt stormöte är planerat till den 28/8.
c/ Bua center
Ommålning och byggnadsarbete pågår och beräknas vara klart i v.47.
Invigning är planerat till runt 1:a advent. Buas Framtid bör delta i evenemanget.
Beslut: Inga-Lill, Kim, Torgny och ev. Magnus börjar fundera på hur vi ska deltaga.
d/ Distribution av nya Buakartan
En stor mängd kartor har distributerats på olika stationer, vilka fylls på kontinuerligt.

Buas Framtid
e/ Badstegarna
Stegen vid Fyren har inte kommit i iår. Förberedelser kommer göras i höst/vår så att
den kan monteras nästa sommar.
Bålestegen kan en sommarboende ansvara för. Torgny tar hand om kontakterna.
5. Ekonomirapport
Birgitta redogjorde för dagsläget. Rapporten biläggs protokollet.
6. Godkännande av vidtagna åtgärder
a/ Yttrande över detaljplan
Kenneth har skickat en skrivelse till kommunen. Skrivelsen biläggs protokollet.
7. Vandrarhemmet på Vendelsö
Förfrågan har inkommit från Aktionsgruppen för att rädda Vendelsö huruvida Buas
Framtid vill ställa sig bakom deras engagemang.
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till kommande möte och då bjuda in någon av
aktionsgruppsledarna till det mötet för att ge styrelsen mer information i frågan.
8. Bilder (av Jan Puuraid) för lotterivinster, vykort mm.
Styrelsen har funderingar kring att producera almanacka, vykort etc med motiv från
Bua. Ingela kollar priser och alternativ.
9. Samarbete/kontakter med vägföreningen
Vägföreningen har fått en mängd åsikter och idéer såväl från styrelsemedlemmar som
via inlägg på föreningens facebooksida.
10. Facebook (ev regler för vad som får publiceras)
Moderatorer har gjort inlägg i gruppen om riktlinjer för vad som anses lämpligt i
facebookgruppen.
11. Turistprojekt (Hembygdsföreningen)
Frågan bordläggs i avvaktan på mer information.

12. Övriga frågor
a) Bakluckeloppis
Frågan skickas vidare till Brygghuset
b) Sötvattendusch i Båle
Föreningen kan inte agera i frågan.
c) Ommålning av vattentornet
Frågan har framkommit tidigare och då var svaret från VIVAB att om det målas måste
det underhållas, vilket de inte var intresserade av.
d) Beachvolleynät/plan
Buas Framtid kan köpa in ett nät och vara drivande i iordningsställande av en
beachvolleyplan på Båle. Thom kollar intresse om arbetsinsats.
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e) Byggnation av äldreboende i Bua
Frågan skickas vidare till gruppen Samverkan Bua.
f) Lekplatsinventering
Kim kommer träffa representanter från Hamn/Gata och visa den inventering som
gjorts och vilka renoverings/förbättringsbehov som finns
g) Samverkan Bua
Ett flertal projekt, ex. Rusas, Gång- och Cykelväg, har tidigare tagits upp med
Hamn/Gata, vilka fortfarande inte genomförts. Gruppen kommer stöta på igen, för att
få svar på tidplan.

13. Mötets avslutande
Under nästa möte ska ansvar och aktiviteter diskuteras och fastställas.
Ordförande tackade styrelsen och avslutade mötet 20.15
Nästa möte är den 4 september. Birgitta fixar fikat.

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

