Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-01-13
Närvarande: Torgny, Kim, Britt, Jenny, Sara Marie, Jonas, Thom.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomirapport.
Birgitta är inte närvarande, punkten utgår.
5. Rapporter och avstämningar
Fiber
Magnus är ej närvarande. Jonas rapporterar att Varbergs Energi är ca 4 veckor försenade. Vi
har endast hört gott om entreprenörerna som gör grävjobbet.
Pendelstation Väröbacka
Ett nytt möte med bland annat Jana, Ann-Charlotte Stenkil och eventuellt någon mer
politiker kommer att hållas i januari.
Marknadsföring
Revidering av Buakartan påbörjas i februari-mars för att vara färdigställd kring midsommar.
Landsbygdsrådet
Victoria önskar 15 minuter på årsmötet för att informera om Landsbygdsrådet och dess
verksamhet.
Drift och underhåll
Badbryggan vid Fyren är bärgad. Jonas ska inspektera den för att se om den går att laga.
Jonas för fortsatta diskussioner med Pål och Kaj för att se om de kan åta sig att sköta
iläggning och upptagning av bryggan framöver.
Gångvägen till Båle: Om vi väljer att göra gångvägen inom ramen för ”mötesplatser på
landsbygden” blir vi underhållsansvariga för den. Därför beslutas att vi inte kommer söka
pengar för det. Kommunen kan däremot tänka sig att förbättra de slingor som i dagsläget
finns från Getaryggen ner mot havet och fyren, och att satsa pengar och kunskap på en
strandpromenad mellan Båle och hamnen. Torgny ska ha möte med dem angående detta
nästa vecka.
Mötesplatser på landsbygden: Torgny har skickat in en ansökan om bidrag för
dekorationsbelysning vid infarten till Bua.
Slingan/Utegymet
På stigen från fyren upp mot slingan är det mycket nedfallna träd. Torgny kollar upp vems
marken är.

Vid lekplatsinventeringen utlovade kommunen en grillplats vid lekplatsen vid dammen. Kim
kollar upp vad som hände med den.
Trafiksäkerhet
Torgny har varit i kontakt med Sofia Lindgren på Hamn och Gata angående gång- och
cykelvägen längs Hultavägen. Enlige Sofia är projekteringen klar och byggnationen startar
förhoppningsvis till våren.
Samverkan Bua
Se utskickat protokoll.
Bryggebastun
Det har kommit upp en fråga om vi borde ha en hjärtstartare i bastun. Kim ringer och kollar
med Länsförsäkringar om det är något de kan tänka sig att sponsra med och kontaktar även
säkerhetsansvarig på Räddningstjänsten i Väst.
En alternativ placering kan kanske vara Gatewayen i hamnen? Torgny tipsar Kenneth.
Jonas och Torgny mäter dörrarna till bastun eftersom Jonas och Inga-Lill haft svårt att hitta
en tid som passar.
6. Övriga frågor
Utbildning för projekt Leader
Torgny och Sara Marie åker på utbildning, om någon mer är intresserad så hör av er.
Luciafirande
Ska vi satsa för 2016? Torgny kontaktar Torbjörn Svahn och hör om han är intresserad av att
driva det. Om han vill det behöver vi ha bättre framförhållning och planering än föregående
år.
Tackfesten
Britt undrar om alla verkligen skickat ut inbjudan, eftersom det är väldigt få som svarat. Alla
ombeds kolla upp att inbjudan verkligen gått ut.
Den 25/1 hålls möte hos Britt kl. 18.30 för de som är med och arrangerar, i dagsläget Britt,
Sara Marie och Jonas. Torgny bjuder även in Åsa.
Valberedningen
Punkten utgår eftersom Victoria inte är här.
Makrillfestivalen
Det är möte 19/1. Torgny och Sara Marie går.
Fritt Wi Fi i Bua Centrum
Torgny har varit i kontakt med kommunen och fått till svar att det inte finns något juridiskt
hinder utan att det bara är en kostnadsfråga. Torgny driver frågan och tipsar Båtfjordens
Hamn om att de kan göra något liknande i hamnområdet.

Toalett i Bua Centrum
Karin Sjödin på kommunen håller på med en utredning om vilka platser som är i störst behov
av offentliga toaletter. Utredningen ska vara klar i år och innan det kommer inga
investeringar att göras.
Trygghetsboende/äldreboende i Bua
Enligt FÖP finns inget behov av äldreboende, vilket vi anser är felaktigt. Torgny har
efterfrågat en demografisk fördelning över befolkningen i Bua för att se vad kommunen
baserar sin bedömning på.
Röjning av sly längs Buavägen
Torgny har varit i kontakt kommunen och påpekat att det vore lämpligt att röja slyn nu när
det är fruset i marken.
Fika nästa gång
Thom.
Möten under vårterminen
24/2, 23/3, 13/4, 11/5, 8/6. Tid 18:30 om inget annat anges.

7. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande
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Jenny Ahnlund Berg

Torgny Olsson

