Styrelsemöte Buas Framtid 2014-12 03
Närvarande:
Kenneth Löfgren
CatharinaWolcott
Jenny Ahnlund Berg
Magnus Flysjö
Jonas Svahn
Torgny Olsson
Sven Lusensky
1. Kenneth öppnar dagens möte
2. Förslag till dagordning godkänns
3. Föregående mötesprotokoll godkänns
4. Ekonomirapport
Ekonomin i balans. Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Valberedningen
Punkten utgår
6. Verksamhetsplanering 2015
Stommen för kommande verksamhetsplan är de uppdrag som givits vid årsmötet 2014
samt resultat från uppföljning av vilka uppdrag som genomförts. Enskilda projekt som ska
finnas med i verksamhetsplanen är:
Trafiksäkerhet
Fiberoptik
Vad händer vid Ringhals och hur kommer det att påverka Bua
Valborgsfirande
Makrillfestivalen
Adventsfirande
Fritid/aktiviteter, t ex utegym, aktiviteter /turism i projektet Destination Bua
Drift/underhåll av vandringsleder, badstegar mm
Marknadsföring
Pendelstation
Landsbygdsrådet
7. Rapporter/avstämningar
a/ Decemberaktivitet
ICA bjuder på ”julbord” lö den 6 december kl 10-14, Sparbanken bjuder på kaffe med
tilltugg, nagelvård, Buas framtid bjuder på glögg.
Bemanning:
Torgny, Jenny och Inga Lill 10-12
Magnus, Sven, Kenneth 12-14
b/ Tackfesten
Catharina, Kim och Åsa står för planeringen. Åsa bestämmer meny.
Fiskerilokalen bokad 24 januari. kl 19.00.
Alla som medverkat i aktiviteter under året ska bjudas in. Kim utarbetar inbjudan. Var och
en i styrelsen vbf inbjudan till de personer som varit behjälpliga. De som önskar delta
anmäler sig till Kim.

c/ Drift och underhåll
Nya busshållplatsen öppnar 14 december. Kommunen kommer att sköta gräsytorna.
Många synpunkter har kommit in via Facebook på vår förfrågan om utformning av
badplatser. Jenny sammanställer och avrapporterar vid nästa styrelsemöte.
Frågan väcktes om vem/vilken organisation som ansvarar för underhåll/drift av
Båtfjordens fyr. Jonas Svahn kollar upp.
d/ Landsbygdsrådet.
Landsbygdsrådet är en förening. Jenny avrapporterar från senaste mötet där bl a frågor
kring rådets ställning som remissinstans contra direktkontakter med lokala organisationer,
t ex byalag m fl.
Även frågor som rör fiberoptik och möjligheten att stödja och utveckla små skolor på
landsbygden diskuterades. Något särskilt stöd till små skolor finns inte.
Viktoria o Jenny driver frågan om plan för cykelvägar. Kattegattledens sträckning genom
Bua diskuterades. Leden kommer att invigas kommande vår. Fortfarande pågår
diskussionen kring finansiering av lokal cykelväg och Kattegattleden.
e/ Samverkan Bua
Torgny mailar ut protokollet som läggs som bilaga till dagens styrelseprotokoll. Korsning
850 mot Värö Bruk oroar kommunen eftersom transporterna ökar och kommer att öka
ytterligare. Ny väg till Bua har diskuterats i kommunen. En sådan väg skulle då gå direkt
till kommande pendeltågstation.
Torgny inbjuden till förberedelser inför kommande remissrunda FÖP den 15 december.
f/ Marknadsföring
Arbetsgruppen har träffats och kommit fram till att Buas framtid bör ”äga
fiskelägesidan”.
Jenny har gjort en sk Facebookpage. Events och liknande ska ligga på Buas Framtids
sida. Diskussioner har förts om att Buas framtidsgrupp ska byta namn? I få fall kanske
den skulle kunna heta Forum Bua.
Jenny föreslår att vi ska flytta över Buas framtids fortsatta information och annonsering
från facebookgruppen till Facebooksidan. Nytt namn blir ”Forum Bua”.
Styrelsen beslutar i enlighet med Jennys förslag.
Hemsidan förlängs ytterligare ett år. Styrelsen återkommer om hemsidan Bua Fiskelage.
g/ Fiberoptik
Varbergs Energi planerar för att erbjuda alla hushåll i Bua tillgång till fiberoptik under
2015. Just nu ser det ut som att alla fastigheter kommer få ansluta sig för 19500 kr. Vissa
områden är dyrare att gräva i, men alla kommer få samma pris. Som medlem i Buas
Framtid kan man eventuellt kunna få ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 7000 kr så att
priset enbart blir 12 500 kr. Kostnaden för detta bidrag fakturerar Varbergs Energi via
Buas Framtid till Sparbanksstiftelsen som betalar. Dessutom möjligheter till ROT-avdrag
på 1100 kr och möjlighet till avbetalning på 10 år. Fast driftskostnad för fiber ca tusen kr
per år (kostnad för tjänster som bredband/telefoni/TV tillkommer). Förutsättning för att
Varberg Energi kommer att anlägga fiber i Bua är att 70 % av fastigheterna ansluter sig.

Utskick med tre prisalternativ kommer skickas ut till alla berörda hushålla av Varberg
Energi inom närmsta veckorna.
Viktigt att Buas framtid får ett aktuellt medlemsregister. Hur detta ska ske kräver fortsatta
funderingar och tas upp på kommande styrelsemöte.
Ett eller flera möten för att informera Bua-borna om fiber kommer att försöka hållas av
Buas Framtid och Varbergs Energi i Bua den 11-12 januari.
h/ Fritid och aktiviteter
Avrapportering
i/ Trafiksäkerhet
Avrapportering
j/ Destination Bua
Kenneth träffar gruppen torsdag den 4 december. Bemanning, drift av brygg- och
glassbodarna, marknadsföring, aktivitetsprogram, utsmyckning mm kommer att tas upp.
k/ Pendelstation
Avrapportering av pågående aktiviteter.
l/ Övrigt
Representanter för FTI ( Förpackning och tidningsinsamling) besöker Bua fre nästa vecka.
Placering av återvinningsstation kommer att diskuteras.
Ska vi ge ut en almanacka 2015? Troligen försent nu men bör övervägas inför 2016.
Överblivna brickor med fyrmotivet delas ut på tackfesten.
Kenneth kollar med Ingela någon kan ersätta hennes medverkan på årsmötet.
Inför årsmötet uppmanas arbetsgrupperna att skriva ihop summeringar om vad du gjort
under året.
Kenneth väcker frågan om medlemsmöten som komplement till årsmötet.
Inbjudan till årsmötet sker genom utdelning av alla brevlådor oberoende av om de innehas
av medlemmar eller inte.
8. Mötet avslutas

Bilaga: Minnesanteckningar från Samverkan Bua
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