Buas Framtid
Styrelsemöte. Onsdag 9 september 2015.
1. Mötets öppnandes av ordförande.
Närvarande : Torgny, Kim, Sara-Marie, Magnus, Birgitta, Inga-Lill

2. Godkännande av dagordning gjordes. Inga-Lill valdes till att föra protokoll .

3. Godkännande av föregående protokoll (Utskickat)
Magnus gör en justering i förra protokollet 7b) från 11/6. Godkänns på nästa möte.

4. Ekonomirapport

5.

Birgitta redovisade för föreningens ekonomi och att den var god.

Avstämningar
a/ Fiberoptik : Magnus meddelade att han fått en räkning på 2 499 000 kr från
Varbergs Energi. Lämnat till kassören.
Sparbanksstiftelsen har beviljat vår ansökan om fiberoptik. Kommer att betalas ut till
BF. Där efter kommer kassören att betala ovanstående räkning. Detta sker under
september. Vidare utbyggnad av fibernätet i bl.a. Sanddamm kommer Magnus att ta en
dialog med Peter.
b/ Pendelstation:
Gruppen jobbar vidare med frågan, med påtryckning till kommunen bl.a.

c/ Marknadsföring: Ingela Armbro ansvarar för marknadsföring av Bua.

d/ Landsbygdsrådet: Jenny jobbade. Torgny informerade att det inte varit några
möten i sommar. Vi avvaktar mer info under hösten

e/ Drift och Underhål Slingan :Röda, blå, gula slingan behöv målas detta gör J-B
Larsson och Torgny under hösten.

f/ Slingan/utrymmet: Jenny jobbar. Meddelade via Torgny att anslagstavlan har inte
kommit upp än. Jenny har kvar frågan kommer att göra påtryckning mot kommunen

g/ Trafiksäkerhet Cykel/gång: väg kommer att påbörjas i höst eller våren 2016 på
Hultavägen.
h/ Samverkan Bua :Bua IF hoppar av. BF, Båtfjorden hamn & Brygghuset kommer
att ha möte i höst. Inget att rapportera från sommaren.

i/ Bryggebastun: Har många uthyrningar i höst och det ser ut att bli lika bra uthyrning
som förra året. Har fixat duscharna i sommar och det har kostat. På de allmänna
kvällarna har det varit mest bastuvärdar. Herrarna var de som som brukar komma.
Några uthyrningar på helgerna. Vi får ta beslut i vår hur vi gör under juli 2016.
Bastuvärdar gör detta ideellt och vill då ha ledigt juli,

6. Övriga frågor.
A/ Sammanställning av styrelsens remissvar till Varbergs kommun angående
FÖP för Norra Kustområdet. Beslut togs att starta en arbetsgrupp Som består av
Torgny, Britt, Sara-Marie. Som kommer att i nästa vecka starta med att gå igenom
FÖP och skriva ner BF synpunkter. Sara-Marie åker till Kina lämnar sina synpunkter
via mail till Torgny innan hon åker. Remiss kommer till styrelsen på mail innan
gruppen lämnar in det till kommunen. Sista dag är 30/9.
B/ Beryl Malmborg har avsagts sig styrelseuppdrag i Buas Framtid
Torgny har varit i kontakt med Sara-Marie Lindblom som är intresserad att hoppa in
som ersättare. Sara är inbjuden till mötet.
Styrelsen valde Sara-Marie Lindblom som suppleant till styrelsen. Önskade henne
välkommen.
C/ torsdagen den 1 oktober vid 13-tiden kommer P4 Halland till Bua med
anledning av Radioinsamlingen för Världens barn. Vad kan vi göra för att sätta
Bua i centrum. Här har vi en unik chans att visa upp Bua. Vilka har möjlighet att
ställa upp.
Torgny vill att vi kommer med idéer till honom och Jenny som håller i detta. Dom har
pratat med Bua Center representanter, Brygghuset, Dagis, Svenskakyrkan,
Pingstkyrkan, och dom är intresserade. Torgny har beställt sparbössor. Han hör av sig
när dom kommer.
Vi tog beslut att delar av överskottet från Bastun på 5000 kr skulle sänkas till
Värdensbarn. Som då kommer att lämnas över den dagen.

D/ Pelle Holm en Bua-strandsbo som tänker tillbringa mer tid i Bua än vad han har

gjort tidigare. Han vill bl.a. starta ett motionslopp i Bua likt Varbergsloppet men
naturligtvis i mindre skala. Är det något för oss?
Vi tyckte att vi i BF har många projekt på gång. Har vi tid med detta. Vi kom fram
till att frågan kanske skulle överlämnas till Brygghuset. Det var en väldigt bra idé, som
bör tas om hand. Torgny återkopplar till Pelle Holm och kontaktar Roy på brygghuset.
E/ Den 21 september kommer Susanna Almqvist att ha ett dialogmöte i Bua i
Buaskolans matsal angående gröna ängen vid hamnen.
Torgny uppmanade styrelsen att gå på mötet/se bilaga. Vi kommer att sätta upp
information på vår anslagstavla Torgny ombesörjer detta.

F/ Stegen vid Fyren måste tas upp.
BF styrelse tog beslut att Jonas Svahn ansvarar för detta att stegen kommer upp under
september.
G/ Vi kan söka pengar för förstudie till Leader Halland. Ingela Armbro har
föreslagit en förstudie på ny restaurang när den gamla Marinabarens Hus har rivits.
Båtfjordens Hamn kommer att ansöka om en förstudie i en eller flera ”typ sjöbodar”
för övernattning. Ingela har åtagits sig att skriva ansökan åt oss.
Styrelsen ger Ingela Armbro uppdraget att föra BF gör ansökan om förstudier på ny
restaurang.
H) Varbergs kommun har skickat ut en cykelplan som skall tyckas till om.
Cykelplanen gäller Väröområdet.
Torgny har lämnat över skrivels och kartan till Jenny. Remissen skall vara inne till
30/9
Kom upp frågor ang. cykelbana Limabacka –Bua. (Trafikvärket 50% Kommunen
50%). Budget 2017. Inger Mellberg från kommunen ansvarig för cykelbanor. Jenny
och Torgny tar med sig frågor och förslag till nästa möte med henne. Frågor idéer kan
lämnas till Jenny det är lite brådskande då förslagen skall vara inne senast 30/9 då har
ni synpunkte lämna det till Jenny snarast.
i) Mötesplats . Det finns pengar att söka hos Hamn & Gata.
Förslag från BF : Stege i Båle lika som nere vid Fyren. Ramp för handikappade och
barnvagnar ner till stranden i Båle. Göra stränderna handikappvänliga. Kan lägga ut
trätrallor under sommaren, som sen plockas upp under vintern. Strandpromenad från
Båle strand mot Båtklubben. Torgny kollar med Båtklubben så dom är med på detta.
Grillplats på Båle. Fler idéer lämnas till Torgny.

7. Fika nästa gång : Inga-Lill
8. Nästa möte onsdag 7/10 kl 18:00
9. Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse.

Vid protokollet

justerare

Inga-Lill Boquist-Stenman

Torgny Olsson

