Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Onsdagen den 9 april klockan 18.30
Plats:
Hos Torgny, Parkasvägen 1
Närvarande: Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Åsa Annerström
Jenny Ahnlund Berg
Kim Griffiths
Inga-Lill Stenman
Catharina Wolcott
Sven Lysensky
Ingela Armbro
Birgitta Sagdahl (19.45)

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
4. Ekonomirapport
Rapporten redovisades och lades till handlingarna
5. Inköp av bokföringsprogram
Programmet SPCS behöver köpas in till Föreningens förfogande. Kostnaden är 2.500kr
inkl. moms samt 1500kr för support. Birgitta köper in en licens omgående.
6. Adjungerade
Per- Erik Wikström, Victoria Wiman och Ingela Armbro väljs som adjungerade till
styrelsen och kallas till möten vid behov.
7. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Fastighetsutvecklingsgruppen har lämnat över sitt arbete till
kommunen som beslutat att ändra detaljplanen för området.
Gruppen kommer kallas till möten vid behov.
Närngslivsgruppen kommer ha en träff med företag i Maj för att
skapa ett nätverk för att kunna finansiera olika projekt.
Trålbinderiet kan ev. göras om till vandrarhem –
planändringsförfrågan har lämnats till kommunen.
Turism- och trivselgruppen ska ha möte snart och kommer arbeta
med ett besökskoncept samt ett veckoprogram under sommaren
där det är tänkt att det ska ske minst en aktivitet per vecka.
Ny karta och även en logotyp för Bua Hamn ska tas fram.
b/ Rädda Vendelsö

Aktionsgruppen (ARV) har jobbat hårt i dialogen med kommunen
och naturvårdverket. De väntar nu på att få en formell signatur på
hyreskontrakt för att sedan formellt sätta igång med årets
aktiviteter. De första bokningarna kommer redan i början av maj.
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c/ Valborgsmässofirandet Fyrverkeriet, kustbandet och körsångarna är klart. Det som
ännu inte är klart är ”flaket” som kören brukar stå i.
d/ Makrillfestivalen

e/ Bryggebastun

f/ Landsbygdsrådet

Tält, bord och förbrukningsmaterial är bokat. Inom kort kommer
förfrågan till deltagande under dagen ut.
BF är ansvariga för knallarna och intresset är stort.
Viktigt att våra sponsorer annonseras i vårt tält!
Mycket uthyrt fortfarande. Målning av altanen är planerad i vår.
Inga-Lill, Ingela och Sven undersöker om det går att lösa
bemanningen under juli månad, då bastuvärdarna är lediga.
Just nu pågår intensivt arbete med en boendeenkät för
landsbygden. Det är önskvärt att så många som möjligt fyller i
enkäten för att vi ska få så stor genomslagsskraft som möjligt.
Kartläggning pågår i nuläget av vägnätet över hela landsbygden.
Samtidigt förbereds inför årets största händelse – valmöten.

g/ Marknadsföring/information (kartor, sponsoravtal mm)
Ingela lämnar över information till kassören om vilka sponsorer
som ska faktureras i år. Nya kartor kommer tryckas inom kort.
h/ Hållbar skola

Aktionsgruppen verkar i arbetet.

i/ Fritid/aktiviteter

Kommunen har lämnat ett förslag till placering av utegym, vid
slingan. Kommunen står för markarbete och montering men
Buas Framtid står för kostnaden av inköp.
Jenny tar ansvaret som kontaktperson i projektet.

j/ Dialogmöte ang. fördjupad översiktsplan för norra kustområdet
Ett första dialogmöte har hållts där representanter från kommunen
informerat och där deltagarna på mötet har haft workshops där de
fått prioritera olika områden för olika användningsområden.
k/ Övrigt

ingen övrig fråga

8. Planering, organisation, ansvarsområden/ansvarsfördelning för 2014
Se bifogad lista (resultatet från årsmötet; bilaga 1) samt ”principer” som den tidigare
styrelsen fastslagit (bilaga 2)
9. Miljökonsekvenser vid ev. ersättning av reaktorer vid Ringhals
(Inkluderar ”motion” från Joakim Svahn (se bilaga 3)
Buas Framtid bevakar frågan men agerar inte i dagsläget. Frågan hänger också intimt
samman med kommunens arbete ”fördjupad översiktsplan för norra kustområdet” vilket
också bevakas av Buas Framtid.
Därmed är motionen från Joakim Svahn besvarad.
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10. Frågor/ansökningar
a/ Kan vi få vara med på sidan Buas utbud sport och fritid med Varbergsbadminton. Vi
har badminton måndagar och onsdagar i Bua idrottshall. /Maria Weilgoni
Hemsidan uppdateras med informationen.
b/ Hej vi är ett gäng ungdomar på buas ungdomsgård som vill bygga en ny ramp. Så vi
undrar lite vart vi skulle kunna bygga den och om ni kan sponsra oss. Vi har kontaktat ung
i Halland och dom ska komma hit nu på torsdag så vi ska prata lite om det. /Stefan
Jokovic (se också bilaga 4)
Kim kollar informationen som samlades in när frågan var aktuell förra gången.
Ungdomarna får återkomma med mer information och kostnader.
c/ Vid vårt årsmöte 140210 beslutade vi att snygga till vårt koloniområde vid Bålevägen.
Vi har en liten stuga där vi förvarar våra redskap, ett hus som håller på att förfalla. Vi
tänkte klä stugan, som nu har grå eternitplattor med trä. Problemet är att vi är få
medlemmar och saknar därför pengar till denna investering. Arbetet skulle vi själva svara
för men vi undrar om Buas Framtid kan hjälpa till med kostnaden för virket. Vårt
koloniområde är ju en del av det ansikte Bua visar utåt och som kan locka människor att
vilja bo och turista här. Att klä stugan med trä beräknar vi skall kosta ca 7000 kr. Skulle
Buas Framtid kunna bidra med 5 000 kr? /Maud Malmer/kassör. Buas Jordlottsförening.
Föreningen kommer inte att bidra
d/Jag deltar sedan en tid tillbaka i Friska viljors gymnastik. Ser att information om denna
verksamhet ännu inte finns i utbudet på Bua framtids hemsida. Gymnastiken är på basnivå
och ett bra komplement till den lite tuffare (har själv prövat) verksamheten i
Fiskerilokalen. Bifogar text som vi önskar få publicerad.
Med vänlig hälsning, Birgitta Carlsson
Hemsidan uppdateras med informationen.
11. Ersättare i Landsbygdsrådet
Frågan bordläggs till senare möte
12. Övriga frågor
Påminnelse om inbetalning av medlemsavgift. Vi behöver göra en utdelning av
påminnelse till samtliga hushåll i byn. Åsa och Catharina fixar underlag och tryckeri.
Samtliga i styrelsen hjälper till med utdelningen.
Nästa möte är den 7 maj kl. 19.00 hos Birgitta på Vallgrens väg 9.
13. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet kl 21.14

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

Buas Framtid
(Bilaga 1)
Fritid
Utegym
Beachvollebollplan vid Båle
Hundrastgård

37
14
15

Marknadsföring
Bua Karta
Almanacka
Webbsida
Facebook

18
14
25
14

Drift och underhåll
Bryggebastun
Lekplatser
Badstegar (Fyren och Båle)
Grillplatser
Vadringsleder/motionslingor

16
16
6
8
24

Evenemang
Valborgfirande i Båle
Makrillfestivalen
Adventsfirande
Nationaldagsfirande

25
32
4
10

Trafiksäkerhet
- Cykelvägar, hastighetsnivåer, etc

23

Utveckling av distriksmottagningen i Bua
- till vårdcentral

22

Skolfrågor

22

Trygghetsboende
- för äldre

15

Utbyggnad av fiberoptik i Bua

14

Ersättningsreaktor
- i Ringhals

8

Bensinstation

7

Miljöstation

1

Politikerdebatt i Bua
0
Landsbygdsråd kommer att arrangera ett tillfälle för hela landsbygden i slutet av augusti.
// Victoria
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Sabotage/förstörelse
- klotter mm

0

(Bilaga 2)
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.
(Bilaga 3)
Inför årsmötet skulle jag vilja lägga en motion om att Buas Framtid skall bevaka och värna
Buabornas ekonomiska och hälsomässiga intressen i den samrådsprocess som pågår avseende
utbyggnad av Ringhals kärnkraftsanläggning. Det är viktigt att Buas Framtid blir en motvikt
som bevakar och säkerställer att även de mer obekväma frågorna rörande Buas närhet till den
potentiellt extremt hälsofarliga anläggningen tas på allvar i den processen. Det är oroväckande
att boende i Bua samhälle inte anses vara "närboende" fullt ut i samrådsprocessen och därför
kan få mindre att säga till om när ett eventuellt beslut skall tas om huruvida utbyggnad skall
ges miljötillstånd.
Dessutom vill jag att Buas Framtid skall verka för att en placering av eventuell utbyggnad/nya
reaktorer vid Ringhals görs nord/nordost om nuvarande etablering. Detta för att minimera de
negativa ekonomiska och psykosociala effekterna på Bua av en eventuell utbyggnad.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Joakim Svahn
(Bilaga 4)
Hej!
Finns det unga i er förening som har idéer de vill förverkliga men saknar finansiering? Ung i
Halland stöttar unga (13-25 år) på Hallands landsbygd till att driva egna grejer där de bor och
vara aktiva i utvecklingen av sin egen bygd (landsbygd är allt utom centralorterna
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm). Kanske har ni spännande saker på
gång i er förening som drivs av unga men som behöver finansiellt stöd? Vi kan stötta projekt
med upp till 15 000 kr. Se bilaga.
Hör av dig med tankar, frågor eller idéer och sprid gärna informationen vidare. Tack!
Allt gott!
Vänliga hälsningar

Buas Framtid
Karin Back
Projektledare Ung i Halland

