Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Onsdagen den 5 november kl. 18.00
Plats:
Sjöräddningens lokal, hamnen
Närvarande: Kenneth Löfgren
Thom Olofsbacke
Jonas Svahn
Sven Lusensky
Åsa Annerström
Torgny Olsson
Kim Griffiths
Catharina Wolcott
Magnus Flysjö
Jenny Ahnlund Berg
Inga-Lill Stenman

Dagordning
1. Mötets öppnande
Kenneth öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna
4. Ekonomirapport
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Onsdagen den 12 blir det ett infomöte om bostäder på InfoCenter. Sven går på mötet.
Paviljongerna som ev. kunde blivit vandrarhem är sålda och inte längre aktuella i projektet.
(se också bilaga)
b/ Pendelstation
Aktionsgruppen har fortfarande inte fått svar på sin skrivelse. (se bilaga)
c/ Bryggebastun
Bastun är välbokad året ut. Visst underhåll behöver göras och kommer utföras snarast.
Sven hjälper till med förberedelser inför arbetet.
d/ Drift och underhåll
Röjning av sly krävs på ”slingan”. Torgny kontaktar markägaren för att undersöka
möjlighet till det. Vissa tavlor/kartor behöver bytas utmed promenadvägen. Jenny kollar
med kommunen om vem som ska göra det.
Arbetet med badstege vid Fyren är påbörjat och kommer genomföras före nästa sommar.
Badområdet vid Båle har kommunen planer på att inventera för att se över behovet.
Torgny och Jenny gör en lista över önskemål som sedan kan prioriteras.
Magnus lägger ut info i Facebookgruppen och på hemsidan.
e/ Landsbygdsrådet
Årets agenda är fastställd. Infrastruktur/kollektivtrafik, fiber och byggnation är
prioriterade områden.

Buas Framtid
f/ Samverkan i Bua
Gruppen har möte med kommunen den 14 november.
(se bilaga) Dagordningen för mötet biläggs protokollet.
g/ Fiberoptik
Varberg Energi vill att det bildas en fiberförening i Bua. Magnus träffar dem nästa vecka
och lämnar mer information vid nästa möte.
i/ Fritid/aktiviteter
Invigningen av Utegymmet blev lyckad. Det som kvarstår är att kommunen skickar
fakturan före årsskiftet. Jenny ordnar det.
j/ Trafiksäkerhet
Jenny har pratat med kommunen, regionen och trafikverket ang cykelväg utmed Buavägen.
Kattegattsledens sträckning och utbyggnad påverkar prioriteringsordningen. Cykelvägen
har högsta prioritet men finansieringen är oviss beroende på vilken instans som ska ha
ansvaret. På decembermötet kommer vi kunna få mer information och ev. agera.
k/ Vägföreningens trafiksäkerhetsdag 27/9
Buas Framtid bidrog med våfflor och saft, vilket var uppskattat.
l/ Övrigt
Torgny har varit på möte ang. Miljöstationen. Bua IF vill att den flyttas före våren.
Letandet efter ny plats pågår.
6. Genomgång av uppdrag och bemanning (verksamhetsplanen)
- Tackfesten bestäms till 24 januari.
Kim, Catharina och Åsa ansvarar för organisationen.
Alla tänker till vilka som ska bjudas in. Alla skickar sina listor till Kim som även tar
emot anmälningar. Kim bokar Fiskerilokalen.
-

Årsmötet
Kim undersöker en ledig tid i Fiskerilokalen under första kvartalet 2015.

7. Decemberaktivitet?
6/12 klockan 10-14 bjuder föreningen på glögg mm på Bua Centrum.
Inga-Lill, Jenny, Magnus, Torgny, Sven(?) och Kenneth ordnar.
Inga-Lill har huvudansvaret för organisationen.
8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet klockan 20.00
Nästa möte är den 3 december. Inga-Lill fixar fika

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

