Buas Framtid
PROTOKOLL
Tid:
Plats:

Onsdagen den 3 september kl. 18.00
Sjöräddningens lokal, hamnen

Närvarande: Kenneth Löfgren
Åsa Annerström
Jonas Svahn
Catharina Wolcott
Ingela Armbro (adjungerad)

Torgny Olsson
Magnus Flysjö
Inga-Lill Stenman
Kim Griffiths

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes med tillägg av rapport från Destination Bua och lades till
handlingarna
4. Ekonomirapport
Kassören var inte närvarande men hade skickat ekonomisk rapport som ordförande
redogjorde för och som lades till handlingarna.
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Ingela redogjorde för dagsläget och de senaste händelserna. Fastighetsgruppens
ansvarsområden har tagits över av den kommunala planprocessen.
Näringslivsgruppen har haft sitt första möte efter sommaren och arbetar för att få igång ett
företagsnätverk för att utveckla den delen av projektet.
Den grafiska profilen är klar.
Trivsel & turismgruppen har sitt första möte i september.
30/9 är ett stormöte inplanerat tillsammans med representanter från kommunen.
Se också information från Per-Erik (bilaga) om studiebesök av forskare från England och
Sverige.
b/ Pendelstation
Aktionsgruppen har skickat en ny skrivelse till kommunstyrelsen då de inte fått svar från
kommunen, på sin förra skrivelse (bilagd information från Per-Erik).
c/ Rädda Vendelsö
Ärendet anses avslutat då där finns en ny entreprenör som driver vandrarhemmet vidare.
d/ Bryggebastun
Bastun är fortsatt välbokad i höst. Byggnadens ventilation är nyligen besiktigad och klar.
I sommar har bastuaggregatet skadats av blixtnedslag. Aggregatet har därför bytts ut.
Beslut – styrelsen godkänner vidtagna handlingar
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e/ Drift och underhåll
Stege ute vid Fyren (Uggleviken) och vid Båle skulle kunna ordnas för ca 15.000kr/plats.
Kommunen ska göra en inventering av badplatser nästa år.
Beslut – Buas Framtid bekostar och ordnar en montering av en badstege vid Fyren, som
sedan ska i- och ur vid viss tid varje år. Stege vid Båle bör kommunen anordna, då det är
en kommunal badplats.
f/ Landsbygdsrådet – valdebatt i Rolfstorp
14 augusti var det valdebatt med politiker från de olika partierna.
Representanter från styrelsen var närvarande.
g/ Samverkan i Bua
Gruppen hade möte i våras där framtida bostadsbyggande diskuterades. Nytt möte är
planerat nu i höst. Frågor man vill att Samverkan i Bua ska ta upp, ska vara Torgny
tillhanda senast 1/10.
h/ Marknadsföring/information (kartor, sponsoravtal mm)
Styrelsen ser till att de nya kartorna finns på de ställen där de ska finnas.
Distributionslista finns.
i/ Marknadsföring/information (hemsidan)
Logotypen bör in på hemsidan. Magnus ser till att den kommer på plats.
Tankar på en ny, gemensam, hemsida för bygden finns. Möte sker den 23/9, med
webmasters för respektive förening.
j/ Facebook (adm mm)
Styrelsen funderar på regler gällande gruppen. Åsa fixar en formulering tills nästa möte.
k/ Fiberoptik
Varberg har haft ett möte där de bestämt att satsa på fiberutbyggnad i Bua. Informationen
finns både på hemsidan och i facebook-gruppen. Intresseförfrågningar kommer göras.
l/ Fritid/aktiviteter (Utegym mm)
Motionsspåret och utegymmet är på gång. Kommunen arbetar redan med förberedelser.
m/ Trafiksäkerhet
En skrivelse kommer skickas från Buas Framtid till kommunen, för att påtala den
bristfälliga trafiksituationen. Torgny och Jenny arbetar med att formulera en sådan.
n/ Övrigt
inga övriga frågor
6. Nominering till landsbygdsrådet
Victoria kvarstår och Jenny och Torgny är intresserade av den andra platsen.
Beslut tas vid nästa möte.
7. Våfflor på trafiksäkerhetsdag den 27/9, Vägföreningen är arrangör.
Buas Framtid sponsrar med reflexer, våfflor och saft. Kim, Catharina, Thom och Åsa
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kontaktar Victoria i vägföreningen och ordnar sedan det praktiska.
8. Avslutning
Nästa möte är den 8/10. Jonas fixar fika.
Ordföranden avslutade mötet.

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

