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BILAGOR till protokollet:
 Lista beslut
 Lista aktiviteter
 SWOT analys
 Vägföreningen aktivitetslista

1/2. Mötets öppnande Godkännande av dagordning
Mötet öppnandes och ansågs beslutsmässigt.
3. Godkännande av föregående protokoll
I föregående protokoll saknas den information som skulle biläggas enligt punkt 4B, i
övrigt godkändes protokollet
4. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
All information om Destination Bua finns att hämta på hemsidan: Destination Bua.
Destination Bua är remissinstans för vändplatsen (buss). Projektet är igång och det
finns idag fyra alternativ, vilka redovisas i prioritetsordning:
1. En del av Krokstadsvägen och gräsytan intill Björn Snellman används samt en liten
del av gräsytan intill parken.. Busshållplatsen blir i anslutning till "parken".
2. Fd Hamnbodens parkering används, busshållplatsen blir där den är nu.
3. Enligt tidigare förslag - en del av parken används vid Guttaredsvägen och hållplats
blir vid ställverket.
4. Ytan intill gaveln på AD-center används och hållplatsen blir där den är idag.
Projektledare Anna Olsson återkommer när de har en konkret ritning. Berörda
kommer att informeras via kommunen. Arbetet påbörjas i början av 2014.

b/ Bua center
Reflektioner: Torgny har varit i kontakt med Hans-Emil på Varbergs Bostad. De har
beslutat att teglet inte kommer att målas. Torgny följer frågan. Det har kommit väldigt
mycket reaktioner på facebook angående beslutet.
Torgny informerade också om att BF kan ta de buskar/växter som finns kvar i
centrum, då dessa inte kommer att användas av Varbergs Bostad. Det är dock bråttom
då man redan på måndag kommer att fortsätta markarbetet i centrum. Kim informerar
Ann-Sofie Kihlman som ingår i grönområdesgruppen.
c/ Resultat av SWOT (landsbygdsutveckling)
Victoria informerade SWOT-analysen som gjordes vid Länsstyrelsens möte. Det fanns
många föreningar som brottades med samma problem, bl.a. stor byråkrati, kommunikationssvårigheter, tex inte bra dialog mellan kommun och Region Halland. Många
av föreningarna har samma agenda vilket påvisades vid analysen. Arbetet kommer att
tas vidare av Länsstyrelsen som kommer att sammanställa samtliga genomförda
SWOT-analyser, och stötta de områden som är svaga. Dessvärre hade man ingen
tidplan, och projektet verkade lite svävande. Vid mötet togs en lista fram på vad
föreningarna skulle vilja satsa på:
 Kommunikation/infrastruktur
 Byggnation
 Landsbygdssäkra kommunal service
 Stöd till ideella krafter
 Landbrukens lönsamhet stärkas
 Inköp av svenska produkter/närproducerat
 Underlätta företagsetablering
 Satsning på lantbruksskolor
 Kommunalpolitikers förankring inom hela kommunen (stad/landsbygd)
 Biologisk mångfald
 Öppna kyrkor
 Turism
d/ Kartor
Påpekan från Ingela att nya kartor behövs på Infocenter på Ringhals, då de som finns
där är gamla. Finns det kartor vid bostadskontoret? Kim svarar att det finns kartor
både vid bostadskontoret och V2, kartor kommer att lämnas under veckan till
bostadskontoret.
Se över de andra ställena enligt distributionslista.
e/ Lekplatsinformation

Möte hölls med Jenny Bergström och Stefan Larsen, från Varbergs kommun - hamn &
gata, samt Sven från Buas vägförening angående kartläggningen som gjorts av BF
under våren 2013.
De lekplatser som finns i Bua idag kommer inte att renoveras/förnyas, då de inte finns
med i kommunens 5-årsplan. De åtgärder som görs ligger inom området för drift och
underhåll, där man åtgärdar brister som är farliga för barnen. Om man ser brister skall
kommunen påtalas, som då hanterar ärendet. Några stora åtgärder kommer inte att
vidtas. Felanmälan av lekplatser tas emot på 881 39.
Följande lekplatser ligger inte med inom kommunens ansvarsområde, lekplatsen vid:
- fotbollsplanen (Ansvar Bua IF?)
- Parkasvägen (ansvar samfälligheten som bildades i samband med nybyggnationen)
- Violvägen (Varbergs Bostads lekplats)
- ”Annahusens” lekplats
Inventering lekplatser i Bua våren 2013
På förslaget om att sätta upp bänkar och grillplats vid dammen (Kvarndammsvägen)
lovade man att detta skulle göras i god tid så att den finns på plats till skridskosäsongen.
5. Ekonomirapport
Birgitta gick igenom föreningens ekonomi, som är mycket god. Resultatet ligger på ca
80.000+ och det behöver ligga på ca 15.000 för att inte behöva skatta Det är därför viktigt
att vi ser över behovet av investeringar när de ansvariga för varje grupp/aktivitet är satt.
BESLUT: Redovisningen godkändes av styrelsen.
Kostnad för infotavla skall bekostas av BF enligt information från Victoria, 1500:-.
6. Vandrarhemmet på Vendelsö
Frågan bordlades vid förra mötet p.g.a. av bristande information. Victoria bjöds därför in
till detta möte för att ge bakgrund till varför Buas Framtid bör stödja aktionsgruppen.
Victoria förklarade att föreningens stöd är viktigt då vandrarhemmet har ett starkt
kulturvärde. Dessutom kan ett fortsatt vandrarhem göra att man kan utgå med aktiviteter
från Bua. Som det ser ut idag riskerar både vandrarhemmet och båttaxi att försvinna,
vilket resulterar i sämre tillgänglighet för allmänheten. Naturvårdsverket vill sälja och
kommunen har förköpsrätt. Imorgon (5/9) kommer kommunen att ha ett möte om frågan.
Stödet inbegriper inga ekonomiska åtaganden. Flera organisationer/föreningar stödjer
aktionsgruppen; hembygdsföreningen, Varbergs Landsbygdsråd, Marknad Varberg,
Båtfjordens hamn mfl. Frågan till Buas framtid är om man vill stödja aktionsgruppens
arbete genom officiellt stöd och goodwill?
BESLUT: Styrelsen beslutade att stödja aktionsgruppen. Det är dock viktigt att
aktionsgrupper som vill ha stöd från föreningen kontaktar styrelsen INNAN start för att
styrelsen ska kunna ta ställning innan aktionsgrupper startar.

7. Vägföreningens styrelsemöte
Information från Victoria, kassör/sekreterare i Vägföreningen
Bua vägföreningen består av följande personer:
Ordförande Thomas Svenningsson (0707-66 18 40, info@varotruckomaskinservice.se)
Vice ordförande Sven Jonsson (66 19 72, 0340661972@telia.com)
Kassör/Sekreterare Victoria Wiman (0706- 44 49 47, victoria.wiman@gmail.com)
Vice kassör Gert Jansson
vice sekreterare Johan Eklund
Suppleanter Joanna Lif, Jad Sedjann, Olle Hansson, Sten Andersson och Sivert Möller
Om ni har frågor som berör vägnät, gång och cykelvägar, trottoarer inom Buas centrala
delar (gränsen går mellan gärdskulle/Gamla Bua By och samhället Bua) så är ni välkomna
att ta kontakt med oss.
Vägföreningen har ett behov att nå ut till våra boende i dessa områden. Finns det
möjlighet för Vägföreningen att ha information på BF’s hemsida. Ex som en egen sida
med underliggande struktur? Bland annat måste Vägföreningen informera om hur häckar
ska vara klippta, vilka arbeten som kommer att genomföras, vad man har för pågående
ärenden med kommun/trafikverk/Region Halland/privatpersoner. Kanske delge
kontaktuppgifter etc. Samtidigt vore det fint om de då och då kan hämta in information via
BF’s facebooksida. Victoria har även bifogat Vägföreningens aktivitetslista som man
arbetar utifrån (se mejl med bifogad aktivitetslista från Victoria). Utöver Buas Framtid
kommer vägföreningen också att ha tät kontakt med Samverkan Bua via Per-Erik.
Förslag även att Vägföreningen ska ingå i samverkansgruppen. Dessa har möte 5/9 och då
tas frågan upp av Torgny.
BESLUT: Vägföreningen får ha information på Buas Framtids hemsida samt
facebookgrupp.
8. Turistprojekt – Hembygdsföreningen
Frågan bordlades vid föregående möte, då styrelsen fått för lite information. Till detta
möte hade Victoria Wiman och Kurt Sevehem bjudits in för att ge mer information.
Idag finns det ett museum i hamnen i Bua, ett i Limabacka samt kvarnen som
hembygdsföreningen ansvarar för. ”Projekt QR-koder” går ut på att man guidar
turister/intresserade med hjälp av QR-koder (svarta rutor som man kan logga in på med
hjälp av sin mobil). Avsikten är att filma personer som berättar om föremål/intressanta
platser och skapa ljudfiler på några minuter. Dessa kommer att vara översatt till olika
språk. För detta kommer man behöva få hjälp att identifiera personer som har kunskap om
föremål, intressanta händelser mm för att kunna bevara deras kunskap. Nästa steg är att
skapa en mobilapp för guidade turer genom bygden. Detta skall kopplas ihop med
Kattegattsleden och Scandinavian Trial (som drivs av regionen). Meningen är att man ska
kunna åka runt i bygden och bli guidad till olika platser av intresse. Väl på plats skall det
finnas QR-koder som ger ytterligare information.

Tidplanen är ett år och finansieras av Leader, under förutsättning att man får tillskott från
Jordbruksverket. Projektet beräknas kosta ca 550.000:-. De tekniska delarna är testade och
man har en person anställd på heltid för att sköta det tekniska m.a.p. filmning, redigering
etc. Man har även behov av 2 informatörer, projektledare och projektstöd. Marknad
Varberg och Hallands Bildningsförbund står bakom projektet. Frågan ställdes därefter till
Buas Framtid är om Victoria skulle kunna representera Buas Framtid vid ”Projekt QRkoder”?
BESLUT: Styrelsen beslutade Victoria kan vara med i ”Projekt QR-koder” som
representant för Buas Framtid.
9. Organisation, ansvar, arbetsfördelning
Inom föreningens ram genomförs en stor mängd olika aktiviteter vilket har föranlett
styrelsen, att vid några tillfällen, lyfta upp frågor om organisation, ansvar och
ansvarsområden, arbetsfördelning med mera. Skälen till denna diskussion är framför allt
att få en stark och säker organisation som också kan möta oförutsedda händelser.
Torgny och Kenneth har gått igenom ”alla” de olika aktiviteterna (”vi har säkert glömt
något”) som föreningen driver, eller är engagerade i och har landat i några tankegångar
som presenteras nedan.
Några viktiga principer.
 Alla grupper, uppdrag etcetera skall beslutas i styrelsen innan aktiviteterna startar. Det
är bättre att ha extra styrelsemöte än att fatta beslut i efterhand. Ett viktigt skäl till den
här hållningen är att mycket av det som genomförs också har koppling till ekonomi,
och i vissa fall avsätts ”budget” för vissa av aktiviteter.
 Styrelsen utser ansvariga för de olika aktiviteterna.
 Till de lite ”större” aktiviteterna (exempelvis Makrillfestivalen, Valborg) utser
styrelsen också en ställföreträdare (detta innebär att två personer har det övergripande
ansvaret).
 Ansvariga ”bemannar” sina grupper (naturligtvis med hjälp av styrelsen) och förankrar
detta i styrelsen. Ibland kanske styrelsen skall utse hela, eller delar, av en arbetsgrupp
motsvarande. Ett mål är att engagera fler av föreningens medlemmar.
 När styrelsen utsett arbetsgrupper/ansvariga så innebär detta att dessa skall ha stora
befogenheter, inte bara ansvar.
 Varje grupp/ansvariga ansvarar för att, vid behov, checklistor mm
upprättas/uppdateras.
Därefter har Torgny och Kenneth sorterat de olika aktiviteterna i några huvudområden,
nämligen:
 Arbetsgrupper
 Aktionsgrupper
 Evenemang
 Bryggebastun
 Drift och underhåll
 Samverkan
 Destination Bua
 Hemsidan





Marknadsföring
Kartor
Anslagstavlor/affischering
Sponsorsavtal
mm
Övrigt

För samtliga aktiviteter behövs checklistor tas fram. Detta måste göras av dem som är
ansvariga för sin grupp/aktivitet.
Arbetsgrupper
Buas centrum
Aktiviteter i anslutning till
invigningen av Buas centrum
Tackfesten

Ansvariga
Torgny, Magnus, Ingela
Torgny, Magnus, Inga- Lill, Kim

Aktionsgrupper
Pendelstation
Skolan

Ansvariga
Per-Erik (repr.BF), Jan & Magnus Sandgren
Kim

Evenemang
Valborg
Makrillfestivalen

Ansvariga
Torgny + ytterligare en person (Victoria stöd)
Åsa + ytterligare en person

Drift och underhåll
Badstegar, stigar/motionsslingor
Grillplatser
Klotter

Ansvariga
Torgny
Torgny
Torgny

Samverkan
Landsbygdsrådet
Samverkan Bua
QR-Projektet

Ansvariga
Per-Erik, Victoria
Torgny
Victoria

Övrigt/uppdrag
Lekplatsinventering
Kartor/sponsorer
Buaalmanacka (vykort)
Fiberoptik
Volleybollnät mm

Kim
Ingela
Ingela
Magnus
Thom, Kim

Åsa

Fortsättning på detta följer då det är flera poster som behöver tillsättas med back-up. Vi
tar upp detta på nästa styrelsemöte och börjar utse (kompletterar) personer till de olika
uppdragen. Vi bör också skriva lite (syfte, uppdrag, kontaktpersoner som sedan kan följas
upp med löpande rapporter) om varje uppdrag (där det fattas) så att detta kan publiceras på
hemsidan.

10. Allmänna arvsfonden
Enligt tidigare utskick kommer allmänna arvsfonden att ha informationsmöten i regionen
(1 oktober i Halmstad, 2 oktober i Kungsbacka). Dessa fonder kan man söka pengar från.
Ingen från Buas framtid har informerat om att man kommer att delta vid något av dessa
möten. Det är dock inte obligatoriskt att medverka för att söka medel ur fonden.
Förslag på att söka medel för att göra handikappvänliga badplatser vid, förslagsvid Fyrens
badplats, skulle kunna göras. Bra om styrelsen tar med sig idéer till nästa möte om hur vi
kunde göra Bua handikappvänligare för en ev. ansökan.
11. Övriga frågor/information
a. Rapportering från Makrillfestivalen
Slutrapportering från Makrillfestivalen kommer senare. Dock kommer här lite
reflektioner. Idag är det svårt att få ihop folk till festivalen som kan hjälpa till. Det måste
till en organisationsförändring som gör att festivalen har en stabilare grund att stå på.
Detta arbetar Ingela med. Köer/logistik kan förbättras. Det är viktigt att det tas fram
innehållsförteckning på samtliga produkter som säljs. Det krävs dubbla pass i köket. Det
måste köpas in:
Dubbelvåffeljärn av storkökstyp x 2
Handsprit
Fler tröjor
Större kaffetermosar
Kylplattor (för mjölk, våffelsmet etc)
b Inköp av almanackor: Offert har inkommit gäller tryckning av almanackor för 2014. Se
tidigare mejl.
BESLUT: Styrelsen beslutade att köpa 500 ex och sälja bl.a. vid invigningen av Bua
Center. Försäljningspris beslutas vid nästa möte.
c. Marknadsföring för att öka antal medlemmar
Förslag: att man jämför medlemsregistret med dem som ingår i facebooksgruppens
register och lägger ut lite marknadsföring för varför man ska vara betalande medlem i
föreningen. Frågan tas upp vid nästa möte.
d. Anslagstavla Väröbacka kyrka
Ann-Kristin från Väröbacka kyrka har ställt en fråga om att sätta upp en informationstavla
vid Bua center. Ingela har fått mail. Det skulle i så fall behövas ytterligare en intressent då
anslagstavlan är formad i moduler om två. Kan det finnas ett utökat behov för allmänheten
att sätta upp lappar, den tavla som finns idag är ofta överfull. Frågan tas upp när Ingela är
på plats.
e. Invigning av Bua Center
Innan BF går vidare med brainstorming så måste det först fram information från Varbergs
Bostad angående:
 Vad innebär invigningen?
 Vad förväntas av Varbergs Bostad att vi skall göra?
 Är datum spikat för invigning?
 Får vi låna Pressbyråns gamla lokaler?

Torgny tar kontakt med Varbergs Bostad för att klargöra dessa frågor.
f. Förslag sommaraktiviteter
Sommarens stora begivenhet är Makrillfestivalen som ordnas tillsammans med Bua IF.
Idéer har inkommit om andra aktiviteter. Till nästa möte kan samtliga inom styrelsen
brainstorma lite för att komma på andra aktiviteter som vi kan locka med.
g. Drift och underhåll – badstegar
Inför nästa budget måste kostnad för plattform och stege tas fram.
På baksidan av berget vid Båle finns fortfarande metallfästen kvar i berget, trots att
bryggan sedan länge blåst bort. Dessa måste tas bort. Prata med Sven Johansson
Torgny kontaktar och ser till att vi får offert på detta.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades. Nästa möte hålls den 2 oktober 2013.

Kim Griffith
Sekreterare

Kenneth Löfgren
Ordförande

Beslut tagna vid mötet
Punkt
5
6
7
8

Kort info
Godkännande av redovisat ekonomiskt resultat
Aktionsgruppen – Vadrarhemmet Vendelsö. Stödja detta?
Vägföreningens information på BF:s hemsida/facebookgrupp
Victoria som representant för BF i hembygdsföreningens QRprojekt
Inköp av almanackor för 2014

Beslut
JA
JA
JA
JA
JA

