Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Onsdagen den 8 januari klockan 18.00
Plats:
Hamnkontoret
Närvarande: Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Birgitta Olofsson
Åsa Annerström
Annika Nilsson
Magnus Flysjö
Kim Griffiths
Inga-Lill Stenman

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes
4. Ekonomirapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Näringslivsgruppen kommer under våren att arbeta för att förbättra samarbete av
näringslivet i allmänhet i Bua och i hamnområdet i synnerhet.
Fastighetsutvecklingsgruppen har arbetat hårt under året men nu tar kommunen över
ansvaret och startar sitt arbete med detaljplan för området.
Arbete pågår för att hitta lämplig byggnad för vandrarhem samt inventering av möjliga
befintliga byggnader för handel/service.
b/ Vendelsö
Victoria meddelar att Aktionsgruppen har vänt opinionen till sin fördel. Naturvårdsverket
står nu på "deras" sida och förhandling pågår för fortsatt drift.
c/ Valborgsmässofirandet
Förberedelser inför Jubileumsfirandet pågår.
Torgny och Magnus hjälps åt med förberedelserna.
d/ Bryggebastun
Elöversikt bör göras för att säkerställa uppvärmningsmöjligheterna
e/ Drift och underhåll
Grusningen av stigen vid Getaryggen bör kompletteras
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f/ Turistprojektet
Qr-kodsarbetet har startat och går framåt. Mycket material har spelats in och ska nu
sammanställas till ca 3 minuters speltider/plats.
g/ Marknadsföring/information (kartor, sponsoravtal mm)
Arbetet med nya avtal har påbörjats
h/ Lekplatsinventering
Föreningen har lämnat inventeringen till Varbergs kommun som svarat att Bua inte finns
med i prioriteringen de närmsta 5 åren. Akuta reparationer kan dock utföras vid anmälan.
i/ Hundrastgård
Kommunen har svarat på föreningens förfrågan om lämplig plats för hundrastgård och
lämnat förlag på två platser. Förslagen studeras och frågan tas sedan upp på Årsmötet.
6. Planering för 2014
a/ Arbetsgrupp för en bra skola?
Kim och Henrik Svahn får i uppdrag att formulera förslag på fortsatt utveckling av
skolan, inför en kontakt med rektor.
b/ Sommaraktivitet
Frågan bordläggs till nästa möte
c/ Fortsatt utveckling av Bua center
Torgny undersöker intresset hos handlarna i Bua Centrum
7. Tackfesten (avstämning)
Ca 30 anmälningar har kommit in. I övrigt är ansvaret uppdelat och under kontroll.
8. Årsmötet
Årsmötet är bokat preliminärt den 5/3. Kenneth kollar när lokalen är ledig.
Ingela, Torgny och Kenneth får i uppdrag att förbereda gruppdiskussioner.
9. Övriga frågor
Återvinningsstationen är nu flyttad till en plats vid Bua IF.
Torgny kontaktar Vivab och undersöker huruvida platsen är tillfällig och om den i så fall
ska iordningställas eller om planer finns på en annan plats.
10. Avslutning
Nästa möte är den 5/2 klockan 18.30. Kim fixar fikat
Ordföranden avslutade mötet klockan 19.55

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

