Styrelsemöte Buas Framtid 2014-06-04
Närvarande:
Kenneth Löfgren
Thom.Olofsbacke
Jenny Ahnlund Berg
Birgitta Sagdahl
Magnus Flysjö
Jonas Svahn
Torgny Olsson
Sven Lusensky
1. Kenneth öppnar dagens möte
2. Förslag till dagordning godkänns
3. Föregående mötesprotokoll godkänns
4. Ekonomirapport
Birgitta redovisar ekonomirapporten.
Medlemsutdelningen gav bra resultat, tjugo nya medlemmar. Flera har betalt dubbelt vilket
kommer att korrigeras.
För nästa år ska vi organisera upp utdelning av inbetalningskort på ett mer effektivt sätt.
Inbetalningsavier kommer även att delas ut under årsmötet.
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Den 26 augusti kommer Kungl. Skogs och Lantbruksakademin i samarbeta med Umeå
Universitet att förlägga sista dagen i konferensen New ruralities – changing agendas for
research and practice till Bua. Motivet till detta är att man uppfattar destination Bua som ett
annorlunda och spännande projekt och då särskilt samarbetet som bygger på partnerskap.
Valet av plats har initierats av Leader kustbygd Halland.
b/ Pendelstation
Politiska intresset för att få till stånd en pendelstation har ökat väsentligt. Det lyckade utfallet
av pendelstation i Åsa har givit skjuts åt frågan.
Skrivelsen till kommunen i september 2013 har inte behandlats ännu. Aktionsgruppen
förbereder en ny skrivelse med nya argument.
c/ Rädda Vendelsö
Aktionsgruppen läggs ner efter sommaren efter avslutat och väl genomfört arbete.
d/ Makrillfestivalen
Kenneth kontaktar Åsa för att stämma av hur planeringen och förberedelserna i övrigt fortgår.
Kanottävling diskuteras. Krävs en hel del för att genomföra detta på ett säkert sätt men vi ska
göra ett försök. Anmälningslista läggs ut på hemsidan. Torgny kollar förutsättningarna med
Henrik och Jens.
Torgny har priser (tavlor) till årets Buabo.
Kostnader/intäkter bokförs på Makrillfestivalen
Kenneth mailar Åsa och ber henne skicka ut en lista till styrelsen på vad som är klart och

vad som återstår.
e/ Bryggebastun
Nio uthyrningar i maj och välbesökt vid de vanliga öppettiderna.
Altanen på sjösidan har oljats in. Framsidan tas före midsommar
Bemanningen i juli klar
Bastuvärd sökes.
f/ Drift och underhåll
Tioårsöversynen av kommunens slinga i skogen ska vara klar efter sommaren. Belysning
fixas till, el grävs ner, trädrensning, ev. fixas grillen och bänkarna snyggas till. Slingans
underlag blir stenmjöl.
Utegymmet beställs i denna vecka. Kommunen betalar och fakturerar sedan Buas framtid
momsfritt. Brygghuset bidrar med 10 tkr
Diskussion kring badbryggor och underhåll. Båle, Gamla armeringsjärn behöver skäras av och
tas bort. Gamla bryggan ska fraktas bort. Båle räknas som tvåstjärnig badplats vilket bl. a
innebär att det ska finnas toalett vilket det gör. För att få ytterligare en stjärna krävs sötvatten.
Ev. handikappramp borde förläggas till Krogsta eftersom förutsättningarna är bättre där än på
Båle.
g/ Landsbygdsrået
Ingen ny information
h/ Samverkan i Bua
Ingen ny information
i/ Turistprojektet/QR-koder
Ingen ny information
j/ Marknadsföring/information (kartor, sponsoravtal mm)
Birgitta informerar om sponsoravtal.
Firmatecknarna skriver under avtalen.
Torgny kontaktperson för sponsorsavtalen.
k/ Marknadsföring/information (hemsidan)
Diskuteras om vi kan lägga in vindmätare samt ev. kameratäckning över hamnen. Utreds.
l/ Fiberoptik
Redan vid föregående möte konstaterade styrelsen att det inte är någon poäng med att bilda en
fiberförening i vårt fall. Varbergs energi vill etablera fiber i Bua och det är enbart en tidsfråga
när detta kan ske. Intresseanmälningar till Hultet lär vara på gång. Camilla kontaktperson på
VG energi när det gäller fiber. Jenny tar kontakt med VG energi.
M /Trafiksäkerhet
Jenny informerar om vidtagna åtgärder.
N/Vårdcentral Bua

Torgny, Kenneth och Sven träffar VC chefen och Per Sjödin måndagen den 9 juni för samtal
och vad vi kan bidra med.
6. Inbjudan
Buas Framtid inbjuden till invigning av äldremottagning på vårdcentral i Veddige den 11 juni.
Svar om deltagande senast 9 juni.

7. Sophantering
Jenny tar kontakt med SFI AB (kontakt Örnborg) och kommunen ang. placering av
återvinningscontainrar.
8. Övrigt
Landsbygdsrådet organiserar valdebatt i Rolfstorp den 20 augusti. Mer info efter 16 juni.
9. Mötet avslutas.
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