Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-03-23
Närvarande: Torgny, Jenny, Sara Marie, Jonas, Thom, Peter, Birgitta, Ulla.
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Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomirapport.
Ekonomin ser bra ut för januari-februari. Stor post av intäkter från årskorten för bastun, lite
större utgift för tackfesten. Birgitta bifogar ekononmirapporten till protokollet.
5. Rapporter och avstämningar
Fiber
Ansökan om bidrag för fiberindragning i Sanddamm är inskickad till Sparbanksstiftelsen. Efter
att ha samrått med stiftelsen skickade vi in den i Buas Framtids namn. Planen från Varbergs
Energi är att börja gräva i Sanddamm till hösten förutsatt att man då är klara i Bua.
Ytterligare två villkor som behöver uppfyllas för att fastighetsägarna ska garanteras det pris
som är föreslaget är att Sparbanksstiftelsen säger ja till vår ansökan om bidrag, samt att de
88 fastigheter som sagt sig vara intresserade av fiber fortfarande är villiga att ansluta sig.
Pendelstation Väröbacka
Per-Erik har stämt möte med den nya kommundirektören här i Bua i april för att bland annat
diskutera frågan om pendelstationen.
Marknadsföring
Kostnad för Buakartan blir 9950 kronor för tryck av 1000 stycken och 6480 kronor för layout.
Båda dessa kostnader godkänns av styrelsen.
Peter har ordnat så att Bua kan få en helsida i tidningen Hallands Affärer där man vill göra
reportage om lokala företagare i Bua. Han tar kontakt med Ingela för att få mer kött på
benen.
Landsbygdsrådet
Valmöte hålls i Infocenter i april. Birgitta går dit och om vi inte har någon annan som kan
tänka sig att representera Bua/Värö i rådet kan hon tänka sig att ställa upp.
Drift och underhåll
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: Torgnu har varit i kontakt med kommunen angående möjligheten att
göra en grusad gångväg lite längre upp från vattnet. Diskussionen med kommun och
markägare fortsätter.
Promenadstigarna på Skomakarnäsan: Torgny kollar vad som behövs röjas och märkas upp.

Trafiksäkerhet
Jenny har varit i kontakt med Sofia Lindgren på Hamn och Gata angående gång- och
cykelvägen längs Hultavägen. Hon ska kolla upp om det finns möjlighet att lägga fler
betongstenar utanför gamla affären däremot fanns det inte möjlighet att anlägga gupp vid
korsningen Hultavägen/Kyrkbacken/Kustroddarevägen. Inte heller att förlänga gångvägen
runt hörnet på Buavägen mot busshållplatsen, men Jenny ska försöka övertyga kommunen
om att det visst är möjligt att förlänga gångvägen till busshållplatsen.
Peter har beställt 30-skyltar som kommer att sättas upp vid gamla Gärdskulleskolan.
Peter undrar om det är någon som håller i frågan om rondellen vid Industrivägen-Buavägen
samt vad som händer gällande cykelvägen längs Buavägen. Jenny lovar att kolla upp det
senaste gällande cykelvägen och Peter tar själv hand om rondellfrågan.
Samverkan Bua
Ännu inga nya frågor att ta upp.
Bryggebastun
Vi välkomnar Ulla som bokningsansvarig. Hon och de kvinnliga bastuvärdarna har ett för att
få bastun att fungera så smidigt som möjligt och det är att det inte längre ska finnas
möjlighet att köpa till städning, utan var och en som hyr får städa efter sig själv.
Ullas ersättare blir Anita Mattsson.
När det gäller internetbaserat bokningssystem lovar Sara Marie att kolla med Livlig hur hon
tycker det fungerar med Boka Mera.
Birgitta undersöker om det finns möjlighet för Buas Framtid att registrera sig så att de som
hyr kan betala med Swish.
Underhåll av bastun: Det behövs ett låsbart skåp för att förvara förbrukningsartiklar i. Jonas
har mätt och det blir svårt att få tag i ett i rätt dimensioner att ställa ovanpå garderoben. Ett
alternativ är att ställa in ett 30-skåp på toaletten. Jonas jobbar vidare med frågan
tillsammans med Ulla.
Torgny ska prata med Johan angående renoveringen av golvet och tar då även med frågan
från Jonas om hur han vill att vi ska göra med dörrarna och entrétaket.
Valborg
Årets vårtalare blir Rasmus Lindén som är kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling.
Klass 5 säljer facklor och går brandvakt och för detta får de en ersättning. Torgny kollar upp
med Kim om hur vi gjorde i fjol.
Makrillfestivalen
Sara-Marie rapporterar från senaste mötet att annonser är bokade i Sommarhalland och
Varbergsposten. Buas Framtid står för 25% av kostnaderna för detta enligt en gammal
överenskommelse.

De artister som är bokade är Pernilla Wahlgren och eventuellt Jan Johansen.
Tält är bokat till Buas Framtid. Vi behöver inventera hur mycket engångsmaterial vi har, SaraMarie och Torgny gör detta.
Omröstningen om Årets Buabo är igång. Information finns på hemsidan och Facebook, men
Jenny lovar sätta upp en poster om det nere i centrum också.
Nästa Makrillmöte är den 14/4 kl 18:00

6. Övriga frågor
Västerhavsveckan
Vi bollar över frågan till Båtfjordens hamn. Inför kommande år var en idé att ha lite
aktiviteter i Sanddamm för att dra folk till den fina stranden. Vi tar upp frågan igen till
hösten.
Namninsamling för banken
Listor finns utlagda på Brödboden, Apoteket samt digitalt.
Sponsring av privatpersoner
Buas Framtid har sedan tidigare en policy att inte sponsra andra föreningar eller personer. De
typer av bidrag vi ger ut kräver någon sorts motprestation gentemot föreningen, eller kan
betalas ut för ett specifikt gemensamhetsprojekt som drivs ideellt och gynnar Bua.
Medlemsförteckning
Peter vill ha möjlighet att stämma av att de som ansöker om fiberanslutning i Sanddamm
verkligen är medlemmar. Birgitta och han samråder i frågan.
Strålkastaren vid Bua Taxi
Peter har som ordförande i Gamla Bua Bys Vägförening fått in frågor om strålkastaren som
satts upp vid Bua Taxi. Den bländar de som kommer körande mot Bua på Buavägen och
Gärdskullevägen och skulle behöva riktas om. Ingen på mötet vet vem som äger fastigheten,
Jonas lovar göra efterforskningar.
Planförslaget i Hamnen
Destination Bua kommer att skicka in en skrivelse där man påminner om vad kommunen och
Destination Bua gemensamt kom fram till i samverkansgrupperna eftersom detta väsentligt
skiljer sig från kommunens nuvarande förslag. Buas Framtid ställer sig bakom denna
skrivelse.
Medlemsinbetalningar för 2016
Jenny skickar ut ett infoblad där det framgår att det är dags att betala sin medlemsavgift och
hur man då går till väga. Alla får hjälpas åt att skriva ut ett antal ex. troligen behövs runt

700ex. Uppdelningen av utdelningsområden sker enligt fiberkartan. Jonas föreslår att vi kan
ta hjälp av skolbarn för utdelningen.
Brickor
Vi behöver beställa nya brickor inför sommarsäsongen. Torgny tar upp frågan med Ingela och
undersöker även möjligheten att tillverka glasunderlägg.
OSA för styrelsemöten
En allmän vädjan till samtliga styrelseledamöter att informera i så god tid som möjligt om
man kommer eller inte kommer på styrelsemötena. Självklart kan oväntade händelser alltid
inträffa, men vi kan rent allmänt bli bättre på detta.
Fika nästa gång
Thom.

7. Mötet avslutas.
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