Styrelsemöte Buas Framtid 2014-05-07
Närvarande:
Kenneth, Inga-Lill, Jonas, Ingela, Kim, Sven, Jenny, Catharina, Magnus.
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Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns efter att ordningen på punkterna i arbetsgrupperna kastats om lite.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomi
Ekonomirapporten är skickad till Kenneth, eftersom Birgitta inte kunde närvara vid mötet. En
snabb översikt ger att vi har fått in markant mindre medlemsavgifter än budgeterat. Vi
hoppas att påminnelseutskicket kommer ändra detta. Se punkt 8.
5. Arbetsgrupper
Destination Bua
 Planprocessen är igång. Tidplanen ser ut som följer: Planförslag höstteminen 2014,
markanvisning december 2014, byggstart 2016, inflyttning 2017.
 Den 27/5 har Destination Bua bjudit in till företagsträff. 420 företag från Bua med
omnejd är inbjudna. Syftet är att starta ett företagarnätverk.
 Den grafiska profilen för Bua Fiskeläge är klar. Det kommer sättas upp skyltar och flaggor
för glasskiosken och hantverksboden.
 Arbetet med aktivitetsprogrammet är igång. Det kommer vara någon aktivitet varje
vecka mellan 19 juni och 14 augusti, främst på torsdagar. Det kommer kosta 50:- att vara
med.
 Det arbetas på en lista över ”De tio måstena” i Bua.
 Kommunen har lovat sköta hamnängen , samt grusa gångarna och det jobbas även på att
få till ett par fotbollsmål på ängen.
 7 ungdomar kommer att jobba i hamnen i sommar. De kommer att jobba i gatewayen,
sälja glass samt göra marknadsundersökningar med intervjuer. De kommer även finnas
möjlighet att köpa en liten frukostbricka med Bua fyr som motiv av hon som ska göra
marknadsundersökningen.
 Utsmyckning i hamnen med bänkar och planteringar är på gång.
Sponsring
Kartan går till tryck om ingen rapporterar in någon ytterligare sponsor till Ingela.
Sommartidningen kommer göra ett reportage om hur det startade med Makrillfestival och
Bålemarschen i Bua med anledning av 40-årsjubileumet.
Pendelstation
Frågan har varit uppe på samverkansmötet.
Valborgsmässofirandet
Samtliga närvarande berömde arrangörerna för en ypperlig insats. Firandet var välbesökt och
uppskattat. Ett tips för kommande år är att vi, eller någon skolklass kan sälja korv med bröd
och dricka eller lotter vid brasan.
Catharina ser till att arrangörerna och klass 9A blir tackade för sin fina insats med en Dagens
Ros i VP.
Makrillfestival
Det har skickats ut mail med förfrågan om deltagare som vill hjälpa till med våfflor,
buapudding eller som gårdskarl. Intresserade kan höra av sig till Victoria.
Bryggebastun
Fram till april har bastun varit uthyrd 25 gånger, vilket enligt Inga-Lill är en bra siffra.
Emellertid är många företag intresserade av att hyra på torsdagar, vilket i dagsläget inte går
eftersom det är herrarnas tid. Innan schemat läggs för nästa år ska Inga-Lill ta upp frågan

igen. Sven tror inte det är något problem att ändra schemat, utan att det även finns
önskemål från medlemmarna för just detta.
Frågan med bastuvärdar är löst för herrarnas allmänna under juli. Inga-Lill skickar ut ett
separat mail för att se om vi kan hitta täckning för damernas allmänna, samt uthyrningen
under juli. De som anmäler sig blir sedan kallade till ett informationsmöte för att lära sig hur
man sköter bastun och vad som förväntas av en bastuvärd.
Samverkan Bua
Protokoll från mötet den 11/4 är utskickat.
Hemsidan
Inga-Lill vill annonsera om nya bastuvärdar på hemsidan.
Kim önskar att informationen om arbetsgruppen Hållbar skola tas bort från hemsidan,
eftersom gruppen kommer avvecklas efter lyckad kampanj.
Hållbar skola
Gruppen kommer att avvecklas eftersom de punkter man satte upp som mål har uppnåts.
Fiberoptik
Vid förra mötet diskuterade vi om vi skulle bilda en fiberoptikförening för att skynda på
utbyggnaden av bredband i Bua. Magnus tycker inte det är något bra alternativ eftersom det
skulle innebära mycket jobb för oss i föreningen, samt ansvar för fiber och ekonomi.
Eftersom Varbergs Energi har en plan för utbyggnaden av fiber i Bua behövs inte en sådan
förening.
Utbyggnaden kommer fortsätta med Hultet. En intresseanmälan ska gå ut till fastighetsägare
på Hultet inom kort. Om minst 70 % tecknar sig kommer priset för inkoppling att bli det
samma som på Hovgården. Mer info finns på hemsidan.
Fritidsaktiviteter mm.
 Ingela tipsar om att man kan söka pengar från allmänna arvsfonden till aktivitetshus,
skateboardramp mm. Många stipendier riktar sig till ungdomar.
 Arbetet med utegymmet går framåt. Kommunen köper redskapen åt oss så slipper vi
betala momsen. De fakturerar oss enbart kostnaden för redskap samt frakt. Brygghuset i
Bua kommer eventuellt att bidra med 10 000:-. De ska ta upp frågan på nästa
styrelsemöte och därefter får vi besked.
Kommunens tidplan är att arbetet ska påbörjas innan semestrarna och förhoppningsvis
hinna färdigställas under sommaren, alternativt under hösten.
Jenny får i uppdrag att ta upp frågan om att lägga bark på slingan i stället för grus.
Trafikfrågor
Jenny får i uppdrag att skicka iväg skrivelserna om cykelväg längs Buavägen till Region
Halland, Kommunen och Trafikverket.
Vårdcentral i Bua
Från 1/7 kommer en ny läkare till Bua läkarstation. Det innebär att det kommer finnas läkare
på plats 5 dagar i veckan. För att finansiera denna satsning krävs att 4000 personer listar sig
på vårdcentralen i Veddige, med tillval Bua. Frågan är vad vi kan göra för att hjälpa till att
sprida informationen om satsningen på Bua läkarstation och möjligen få fler att vilja lista sig
här. Sven får i uppdrag att boka ett möte med driftschefen för vårdcentralen i Veddige/Bua
för att komma fram till något.
Sven informerar att befolkningsunderlaget för att ha ett apotek är ca 7000 personer så det är
inte aktuellt för vår del.
Övrigt
 Skateboardramp
Det krävs tillfälligt bygglov för en skateboardramp och därefter skickas ansökan till
polisen som gör en platsanvisning. Styrelsen är överens om att rampen bör placeras så
den syns för att minska risken för skadegörelse.
Styrelsen är också överens om att det är ungdomarna som ska driva själva projektet, men
för att hjälpa dem att komma igång får Kim och Magnus i uppdrag att tala med
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ungdomarna på fritidsgården om hur de kan gå till väga samt engagera fritidsledaren
Eva-Lena.
 Trygghetsboende
Appropå artikeln i HN om planer på att bygga trygghetsboende i Limabacka önskar IngaLill att BF informerar byggherren om att det finns intresse för trygghetsboende i Bua
också. Kenneth tar på sig att ta upp det med Torgny för vidarebefordran till Samverkan
Bua.
Punkten stryks.
Punkten stryks, utläggen för valborgsmässofirandet ryms inom budget.
Påminnelseinformation
Bakgrunden på utskicket tas bort. Inga-Lill kollar om vi har några inbetalningskort kvar. Om vi
behöver fler hämtar vi fler på banken. Därefter skickas det till tryck och inbetalningskortet
häftas fast. När de ska delas ut tar vi varsitt område och lägger i brevlådorna.
Mötet avslutas.

Nedtecknat av Jenny Berg

