Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Plats:

Onsdagen den 5 februari klockan 18.30
Hos Ingela, Buavägen 23

Närvarande
Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Birgitta Olofsson
Annika Nilsson
Magnus Flysjö
Kim Griffiths
Ingela Armbro
Per-Erik Wikström

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll (utskickat)
Föregående mötesprotokoll godkändes
4. Ekonomirapport
Birgitta lämnade ett årsbokslut för 2013 (preliminärt) till styrelsemedlemmarna.
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
From 2014 arbetar projektet förutom projektledning genom tre arbetsgrupper.
Turism /Trivsel som arbetar med frågor i ett kortare tidsperspektiv nu med fokus på
sommartsäsongen 2014.
Näringsliv arbetar med frågor i ett längre tidsperspektiv. Vad som kan bli verklighet
i framtiden med avseende på verksamheter och lokaler i hamnområdet.
Nu pågår kartläggning och inventering av möjliga lokaler för vandrarhem
Fastighetsutvecklingsgruppen har utökats av med 6 nya personer och arbetar med
nyttjande av marken (Bua 4:94 och 10:114;10:248) för bostäder, verksamheter
och rekreationsytor i samarbete med Varbergs kommun.
b/Resecentrum/Pendelstation i Väröbacka
Aktionsgruppen skickade en skrivelse till kommunen att införa en pendelstation i
Väröbacka år 2016. Kommunen har inte svarat på brevet.
Jan Malmgren vill ha ett möte med aktionsgruppen för att informera sig.
Per-Erik har skrivit ett brev till Jörgen Warnborg för att de skulle träffas och diskutera
pendelstation i Väröbacka. Jörgen har ännu inte svarat på brevet.
Att ta fram en kostnadskalkyl för en pendelstation i Väröbacka kostar 65 000 kr och
vägföreningen har skänkt 20 000 kr och Buas Framtid har sponsrat med samma summa.
Per-Erik har förhoppningar att Kommunen betalar resterande 25 000 kr.
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c/ Rädda Vendelsö
Målet är att hålla igång verksamheten sommaren 2014.
d/ Valborgsmässofirandet
Buas Framtid har tagit beslut att sponsra fyrverkeriet med 7000 kr med anledning av att
det är 40 årsjubileum. Ringhals och Södra Cell hoppas vi som vanligt att de fortsätter
sponringen. Planeringen fortgår planenligt.
e/ Makrillfestivalen
Inget nytt.
f/ Bryggebastun
Inget nytt. Inga-Lill är på semester. Svägerska och Dotter sköter bokningen.
g/ Drift och underhåll
Sven- Erik har lagt på ytterligare grus på stigen mellan Kvarndamsvägen och
Getaryggen på uppdrag av Buas Framtid.
h/ Landsbygdsrådet
Idag har Buas Framtid en ordinarie ledamott som är Per-Erik Wikström och en
suppleant som är Victoria Wiman. Victoria vill avsäga sig uppdraget vilket innebär att vi
måste hitta en ersättare.
i/ Samverkan i Bua
Möte med Varbergs Kommun med bl.a. Jan Malmgren är planerat till den 11/4. Agendan
till mötet den 11/4 kommer att vara klart efter vårt samrådsmöte den 5/3.
j/ Turistprojektet
Inget nytt.
k/ Marknadsföring/information (kartor, sponsoravtal mm)
Inget nytt.
l/ Marknadsföring/information (hemsidan)
Inget nytt.
m/ Hållbar skola
Inget nytt.
n/ Fiberoptik
Inget nytt.
o/ Fritid/aktiviteter (Utegym, Vollyboll mm)
Ingela har varit i kontakt med Varbergs Kommun angående att Buas Framtid vill sätta upp
utegym utefter slingan, eftersom kommunen äger marken. Kommunen har tillsatt en
projektgrupp för att de har för avsikt att sätta upp en liten hinderbana för barnen. Platsen
som kommunen föreslår är den gamla fotbollsplanen vid Mossvägen. Ett förslag är att
utegymet ska ligga intill hinderbanan. My Delring (Västerhavsgym) är tillfrågad och
konsulterad ang. utrusning och placering.

Buas Framtid

p/ Övrigt
Buas Framtid tog ett beslut att rusta upp vindskyddet mellan Långan och Krooksmosse.
q/ Tackfesten
Åsa fick mycket beröm för maten. Många ville att Åsa skulle lägga ut recepten på Buas
Framtids hemsida.
Tyvärr fick inte alla inbjudan som hade hjälpt till under året. Inför nästa års tackfest måste
vi samlas och gå igenom vilka som skall få inbjudan och vem/vilka som är ansvariga.
6. Planering för 2014
a/ Sommaraktivitet hoppar vi över i år.
b/ Fortsatt utveckling av Bua Center ligger lågt just nu.
7. Godkännande av vidtagna åtgärder
a/ Utgifter för grus och utförsel är betalt och utfört.
b/ Syfte och mandat för aktionsgruppen Hållbar skola har styrelsen godkänt.
8. Årsmötet
Planering av årsmötet kommer Ingela, Kennet och Torgny att göra den 13 februari hemma
hos Kennet.
9. Övriga frågor
Svar från Södra Cell och Kommunens fastighetskontor. Se bilaga 1
10. Avslutning
Kennet avslutade mötet. Nästa möte är årsmötet den 9 mars.

Vid pennan

Justeras

Torgny Olsson

Kennet Löfgren

