Protokoll styrelsemöte Buas framtid 2015-10-07
Närvarande: Torgny, Sara-Maria, Jonas, Thom, Magnus, Inga-Lill, Birgitta, Jenny, Britt
1. Mötet öppnas, Torgny hälsar välkomna.
2. Dagordning godkänns.
3. Föregående protokoll och protokoll från 2015-06-11 godkänns.
4. Ekonomirapport från Birgitta, som går igenom föreningens räkenskaper.
Gammal/ogiltig 1000 kr sedel har använts som betalning vid bastuhyra. Birgitta
skickar sedeln till Riksbanken för inlösning.
5. Avstämningar
a/ Fiberoptik.
Peter ansvarar för det fortsatta arbetet angående utbyggnad av fiber till
Sanddammsområdet. Han och Magnus kommer att ta kontakter med Varbergs Energi.
Fler hushåll i Bua har anmält intresse att ansluta sig till fibernätet. De ska anmäla sitt
intresse till Varbergs Energi.
b/ Pendelstation
Bua Framtid har lämnat synpunkter i sitt remissvar gällande FÖP. Aktionsgruppen för
pendelstation i Värö har sänt in sina synpunkter till kommunen.
c/ Marknadsföring
Bua framtid har lämnat in en projektansökan för förstudie rörande affärsetablering, se
p.6 .
d/ Landsbygdsrådet
Inget att rapportera. Rådets agenda rör mest inlandet, representant fasas ut?
e/ Drift och underhåll
Badstegen vid Fyren är nu upplyft. Jonas har fixat detta med hjälp av starka vänner.
f/ Slingan utegymet
Utmärkningen av de olika motionsslingorna behöver målas om. Kommer att göras
till våren 2016. Informationstavlorna vid slingan förstörda vid annat arbete som
utförts. Kommunen fixar till det? Även gamla bänkar bör tas bort nu när nya satts dit.
Jenny tar kontakt med projektledare Maja för att få arbetet utfört.
Ytterligare röjning av ris kommer inte att ske från kommunens sida.
g/ Trafiksäkerhet
Jenny har gjort förslag till gång- och cykelbanor i Bua och Värö. Förslaget inskickat
till Hamn och Gata.
I samband med att hyreshusen vid Hultavägen uppfördes tog byggherren på sig att
bygga gång- och cykelbana i anslutning till hyreshusen. Arbetet har påbörjats. Några
beslut om fortsättning av gång-och cykelbanor längs Hultavägen finns inte.

h/ Samverkan Bua
Inget att rapportera. Torgny kallar samverkanspartners till möte.
i/ Bryggebastun
Inga-Lill rapporterar att uthyrningen av Bryggebastun är god. I stort sett uthyrt resten
av året.
Krävs underhåll av och kring bastun.
o Vägen behöver fixas, Inga-Lill kontaktar Kurt Persson.
o Dörrar behöver bytas, Jonas undersöker och erbjuder sig att hjälpa till med
inköp av nya dörrar.
o Golvbrunnen fixad.
Beslut: beslut tas om att gåva till ett värde av cirka 300: - ska inköpas till badvärd som
slutar.
j/ Allmänt
Ett stort tack till alla som deltog den 1 oktober när P4 Halland kom till Bua med
anledning av Radioinsamlingen för Världens barn. Totalt samlades cirka 60 000 kr in.
6. Övriga frågor
A/ Bua framtid har sökt pengar t hos Leader Halland till en förstudie rörande
affärsmöjligheter i Bua Hamn. Ingela Armbro har skrivet ansökan.
Bua Hamn har skickat in motsvarande ansökan om en förstudie i en eller flera
”sjöbodar” för övernattning.
B/ Miljöstationen blir kvar vid Bua IF:s parkering t.v..
C/ Kommande arbetsuppgifter
1. Adventmarknad i Bua center. Viktigt att meddela ICA före den 1 november så att
informationen kommer med på ICA-bladet den 2 december. Ansvariga Jenny och
Magnus. Thom, Jonas och Birgitta hjälper gärna till.
2. Ansökan till Hamn och Gatuförvaltningen om pengar från ”Mötesplatsen utanför
stan” ska lämnas in innan årsskiftet. Förslag finns om att ordna promenadstråk mellan
Båle och hamnen. Styrelsen önskar ytterligare förslag. Ansvariga Torgny och Magnus
3. Luciafirande i Bua. Torgny har varit i kontakt med Torbjörn Svahn. Kanske är vi
För sent ute i år, men Inga-Lill tar kontakt med Torbjörn för att kolla läget.
Ansvariga Inga-Lill och Sara Marie.
4. Tackfesten, för alla som hjälpt till under året, kommer att vara under
januari/februari 2016. Alla inventerar och meddelar Jonas och Britt vem som ska
bjudas in. Datum bestäms vid nästa styrelsemöte. Ansvariga Jonas och Britt.
5. Årsmöte 2016 hålls vecka 9. Torgny kontaktar valberedningen Kenneth och
Viktoria. Ansvariga Torgny och Peter.
Sara Marie tar med fika till nästa möte 4 november kl. 18.30. OBS tiden!!
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