Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2015-03-04
Närvarande: Magnus, Torgny, Kim, Jonas, Britt, Peter, Victoria, Birgitta, Jenny
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Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomirapport.
Medlemsavgifterna har redan nu ökat med 10 000:- jämfört med vad som
inbetalades förra året, vilket är positivt. Kostnaderna för bastun för januari-februari
går jämt upp med de intäkter som i dagsläget är redovisade för uthyrningen under
samma period. Då kvarstår ännu intäkterna från de som betalt kontant till Inga-Lill
under februari.
5. Rapporter och avstämningar
Markillfestivalen
Kim, tillsammans med Victoria står som ansvariga för Buas Framtids del i
arrangemanget.
Med tanke på att det är 40-årsjubileum i år tänker Buas Framtid ge ett förslag till
Bua IF att ansöka om ett fyrverkeri tillstånd. När det gäller kanottävlingen kollar
Jonas med Robert Svahn om han skulle kunna ställa upp som speaker.
Valborg
Torgny är ansvarig tillsammans med Jenny. Magnus och Jonas hjälper till med det
praktiska.
Torgny har pratat med Nils-Erik Nilsson angående tillstånd och fyrverkeri. Eventuellt
sponsrar inte Ringhals med samma pengar till fyrverkeriet i år som tidigare och i så
fall godkänner styrelsen att föreningen skjuter till maximalt 7000:- för att få ihop ett
fint fyrverkeri.
Drillflickorna är bokade. Planen när det gäller fackelförsäljning är att låta klass 6 på
Buaskolan hålla i det.
Bidrag till sjöräddningen
Styrelsen beslutar att ge ett bidrag på 1000:- till sjöräddningen i Bua som tack för att
vi får låna deras lokal.
Bryggebastun
Torgny informerar om att städningen efter att bastun varit uthyrd inte varit tillfylles
vid ett flertal tillfällen. Anledningen till detta är att det är ungdomar (över 18) som
använder bastun som festlokal och lämnar den i uselt skick. Bastuvärdarna och IngaLill kommer ha en diskussion om hur man ska komma till rätta med problemet. Ett
alternativ är att ha en relativt hög depositionsavgift.
Fiber
Magnus har fått medlemsuppgifter från Birgitta att jämför med de uppgifter han
kommer få från Varbergs Energi.

Gången för Buas Framtids del är att vi ska skicka in en ansökan om bidrag till
Sparbanksstiftelsen och när den är godkänd kommer avtal att skrivas med Varberg
Energi.
Magnus har även fått löfte om att de som i efterhand kommer på att de vill ansluta
sig ska få en andra chans antingen före eller efter sommaren.
När det gäller Sanddammm har Peter skickat ut en enkät där resultatet är 60% som
vill ansluta sig och 40% som tackat nej av de som svarat. Magnus förhoppning är att
vi ska kunna gå vidare med Sanddammm så snart vi är klara med Bua. Peter assisterar
Magnus i denna fråga.
Pendelstation
Per-Erik Wikström fortsätter som sammankallande i arbetsgruppen även detta
verksamhetsår.
Marknadsföring
Utgår då Ingela ej är närvarande.
Landsbygdsrådet
Jenny informerar om vad som sagts på föregående Landsbygdsråd. När det gäller att
få igång byggandet av flerbostadshus på landsbygden kommer ev. de olika byalagen
att själva få ordna en ”fiktiv” bostadskö för att ha ett underlag för intresserade lokala
byggfirmor. Gödestads hembygdsförening kommer att lägga upp en sådan på sin
hemsida och efter pilotstudier lägga upp en mall som intresserade byalag kan
använda.
Drift och underhåll
Jonas går in som ansvarig tillsammans med Torgny.
När det gäller slingan och Utegymet återstår ett par punkter som släpar efter. Jenny
kontaktar kommunen för att driva på dem.
Victoria informerar om att vägföreningen vill grusa stigen mellan Hägnestigen och
slingan förbi Törnbloms Lycka, samt från Törnbloms lycka till Kustroddarevägen i
hörnet vid lekplatsen. Detta får starkt bifall från stora delar av styelsen.
Trafiksäkerhet
Vi avvaktar beslut för regionens cykelplan där Buavägen ligger som enda prioriterade
cykelväg i Varbergs kommun. Beslut väntas i mars-april.
Jenny har för avsikt att under verksamhetsåret dra igång en kampanj för att få
kommunen att iordningsställa cykel- och gångbanor på Hultet.
Peter är oroad över korsningen Industrivägen-Buavägen nu när Södra ökar sin
produktion och undrar vad vi i Buas Framtid gör när det gäller den frågan. Torgny
informerar om de planer som finns på en ny tillfartsväg till Buavägen som kommer att
gå via Väröbacka gamla station och ansluta till väg 850 väster om Limabacka, men
eftersom det ligger långt fram i tiden kan frågan åter igen tas upp i Samverkan Bua.
Samverkan Bua
Torgny tar över som sammankallande. Jenny är suppleant och Beryl är med som
representant när det gäller utbyggnaden i hamnen.

Inget att rapprotera
Turistprojektet
Inget att rapportera
6. Val av adjungerade.
Victoria, Ingela och Per-Erik kvarstår som adjungerade till styrelsen.
7. Övriga frågor.
Försäkring
Birgitta har kollat upp vilka försäkringar vi har och kommit fram till att vi endast har
husförsäkring för bastun. Således är badande och bastuvärdar endast försäkrade om
de har en egen olycksfallsförsäkring. Om någon blir skadad i samband med bad kan
föreningen bli skadeståndsskyldig om olyckan beror på bristande underhåll.
Torgny informerar bastuvärdarna om detta. Jonas ser till att ordna fram skyltar om
att badning sker på egen risk.
Återvinningsstationen
Varbergs Bostad motsätter sig att ha återvinningsstationen bakom affären. Då
kvarstår endast placeringen vid Bua Taxi. Torgny och SFI ska ha ett möte med
kommunen på torsdag.
Badplatsplanen
Jenny pratar med kommunen om de tre ytterligare önskemål som inkommit i form av
soptunnor året runt bortanför Kroksta badplats, samt att utöka parkeringen i
Sanddammm och sätta upp ny hundförbudsskylt i Sanddammm.
8. Kommande möten: 8/4, 6/5, 10/6, 2/9, 7/10, 4/11, 9/12, 13/1.
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