Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-08-17
Närvarande: Magnus, Jenny, Sara Marie, Peter, Christian, Ingela, Britt, Birgitta, Jonas
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkänns med tillägg om återvinningscentralen i Limabacka som övrig
fråga.
3. Föregående protokoll godkänns.
4. Ekonomirapport.
Intäkter under Makrillfestivalen: 22220:- och då kvarstår att fakturera Bua IF för de paket
MER-dryck vi sålde till dem.
Utgifterna är ej sammanställda ännu.
Medlemsavgifter fortsätter att komma in vilket anses positivt med tanke på den pågående
konflikten gällande byggnation i Hamnen. Det är möjligt att fler Sanddammsbor väljer att
ansluta sig med anledning av indragningen av fiber.
Bastun har gett intäkter på 24039:- under maj och juni.
Fakturor till våra sponsorer har ännu ej skickats ut, men Birgitta ordnar detta inom kort.
Ingela ställer en fråga hon fått från Båtafjordens hamn angående kostnaden för hemsidan
”Buafiskelage.se”. Hemsidan är till gagn för såväl Buas Framtid, Båtafjordens Hamn, Bua IF
och Brygghuset, men av praktiska skäl skickas fakturan ut till Båtafjordens Hamn. Vi har ännu
ingen överenskommelse mellan föreningarna vem som ska bekosta den och ett lämpligt
forum att ta upp det är på Samverkan Bua. Styrelsen beslutar att Buas Framtid kan betala
fakturan i år och så gör vi en överenskommelse på nästa Samverkan Bua-möte. Kostnaden är
1485:-/år.
5. Rapporter och avstämningar
Fiber Sanddamm
Det är klart med fiber i Sanddamm. 77 fastigheter vill ansluta sig och Varberg Energi har sagt
ja. Grävarbetena kommer att påbörjas i kvartal 4. Peter jobbar vidare med de frågor som
återstår för vår del nämligen lista på vilka fastigheter det gäller och korskontrollera dessa
mot medlemsregistret, ordna med offentligt tack till Sparbanksstiftelsen samt ta fram en
karta över området.
Fiber Bua
I Bua pågår uppsamlingsheatet för fiber. Magnus fick en lista från Varbergs Energi på de
personer som tillkommit och därmed betalt 19500:-, men denna är inte komplett. Innan han
skickar in ansökan om bidrag för eftersläntrarna till Sparbanksstiftelsen vill han ha en
komplett lista från Varberg Energi så att det endast blir en ansökan. Magnus ligger på
Varberg Energi och hoppas få klart allt för att bidrag ska kunna utbetalas i september.

Pendelstation Väröbacka
Torgny har avrapporterat följande till Magnus:

Torgny och Per-Erik kommer att ha ett informationsmöte med representanter från
Ringhals, Södra Cell, Strängbetong och Deromegruppen angående tågstopp i Värö.
Mötet är planerat till den 20 augusti. Den 11 augusti har APV ett ordinarie möte.
Destination Bua-Historik
Ingela är med på styrelsemötet för att berätta om uppkomsten och arbetet i Destination Bua
för de styrelsemedlemmar som inte var med då projektet startade.
Ingelas redogörelse för projektet kan sammanfattas med att ett antal fokuspunkter kring hur
Bua skulle kunna utvecklas för att bli attraktivt för såväl turister, näringsliv och boende togs
fram genom en framtidsverkstad i maj 2011 där alla som ville fick vara med. Utifrån de
synpunkter som kom fram där togs en lokal utvecklingsplan fram med tre huvudområden:
 Marknadsföra Bua för ökad inflyttning och bra bostäder för såväl unga som gamla.
 Utveckla hamnen till marina för såväl turister som buabor.
 Utveckla Bua Center för ökad trivsel och förbättrad service.
Projektet drevs vidare som ett projekt inom Leader Halland och man valde att satsa på att
utveckla området i hamnen eftersom mycket fokus hade legat på detta område vid
framtidsverkstaden . Beslutet att satsa på hamnen togs gemensamt i Samverkan Bua och det
var ett beslut som alla deltagande föreningar i Samverkan Bua stod bakom.
Det togs fram en visionsbild för hamnenområdet och denna vision presenterades i en fullsatt
fiskerilokal och mottogs med applåder.
Under projektets vidare gång har hållits 13 informationsträffar, man har medverkat på
Makrillfestivalen och haft en enkätundersökning om vilken typ av bostäder som efterfrågas i
Bua. Svarsfrekvensen för enkäten var 405 hushåll av 600 i Bua, dvs. över 80%.
Det framgår klart och tydligt av Ingelas redogörelse att Destination Bua i allra högsta grad
varit ett demokratiskt projekt där alla välkomnats att delta och att de beslut som fattats för
att driva projektet framåt varit väl underbyggda av undersökningar och workshops i
samhället.

Frågan om hur vi går vidare för att ena oss så att det blir möjligt att föra en dialog med
kommunen om hur vi vill utforma byggnationen i hamnen så att den tilltalar så många som
möjligt återstår. Ingela har ett förslag om att vi tillsammans med kommunen gör en enkät
som undersöker vilken typ av bostäder vi har behov av i Bua. Det som vi i styrelsen ser som
en farhåga är att kommunen inte vill ha en dialog med någon av aktörerna i Bua så länge vi
inte är överens, och hur ska vi komma överens när de som är motståndare till byggnation
inte ens är intresserade av en dialog? Styrelsen önskar att frågan tas upp på Samverkan Buamötet.

Marknadsföring
Vi får anse att marknadsföringen av Bua varit framgångsrik. Hittills i år har vi haft 6000
gästnätter för husbilar. Första året var det bara 600.
Landsbygdsrådet
Birgitta har varit på rikskonferens för Landsbygdsrådet på Gotland och berättade kort om
detta.
Kommunens landsbygdssamordnare är installerad.
Drift och underhåll
Christian och Jonas kollar på badstegen vid Fyren efter mötet och ser om Christian kan hjälpa
till att svetsa ihop den.
Trafiksäkerhet
Peter har varit i kontakt med länsstyrelsen angående sänkning av hastigheten på
Industrivägen från 70 till 50 och nu fått svar på remissen från både Trafikverket och Polisen.
Trafikverket anser inte att det är lämpligt att sänka hastigheten, medan Polisen föreslår en
sänkning till 60. Peter avser samverka med Limabacka vägförening i sitt utlåtande.
Samverkan Bua
Vi planerar för möte i oktober.






Bryggebastun
Ulla är bortrest, men har rapporterat följande via mail:
Uthyrningen har gått mycket bra i juli. Vi har fått in 5200kr.
Städningen fungerar i stort sätt bra. Vi behöver fler bastuvärdar. Kan vi sätta ut en förfrågan
på hemsidan?
Swishen verkar fungera bra. Omtyckt!
Uthyrning vid kort varsel (att få tinga bastun dagen innan eller samma dag) kostar 400kr, ett
reducerat pris. Ordinarie pris är 600kr. Under sommaren har vi uppmärksammat att vissa
sätter det i system och ringer varje dag för att få det billigare.
Det har gett bastuansvarig extra arbete. Vi föreslår därför att all uthyrning kostar 600kr/3
tim.
Styrelsen beslutar att all uthyrning kostar 600:-/3h enligt förslag och Magnus sätter ut en
förfrågan på hemsidan angående nya bastuvärdar.

6. Övriga frågor
Makrillfestivalen
Styrelsen godkänner inköp som Magnus gjort för Makrillfestivalen
Vi beslutar att köpa in två nya våffeljärn av samma typ som de vi har. Jenny ordnar.
Framtidsverkstad
Det finns i dagsläget ingen som har möjlighet att hålla i en framtidsverkstad, eftersom Jenny
av familjeskäl kommer att trappa ner styrelsearbetet. Styrelsen ger i uppdrag åt sig själv att

till nästa möte fundera vidare på vilket upplägg en framtidsverkstad skulle kunna ha och vilka
förslag vi själva har som underlag för ett sådant möte.
Maila era förslag till Sara-Marie så sammanställer hon dessa.
Vindskyddet vid Lången
Jonas är klar med projekteringen och kollar vidare med Torgny och hans hjälpredor.
Kostnaden för materialet landar på mellan 4000-5000 kronor.
Strandprommenaden Hamnen-Båle
Torgny vill ha mer hjälp i den här frågan. Vi tar upp det igen vid nästa möte när Torgny är
med.
Hur påverkar vi kommunens politiker?
Christian är oroad över kommunens sätt att hantera 700 namnunderskrifter, i det här fallet i
frågan om bostäder i hamnen. Och ifrågasätter hur vi ska få större genomslag med våra
åsikter gentemot kommunen.
Historiskt sett har Buas Framtid och Samverkan Bua haft högt anseende hos kommunen och
fått igenom många vår önskemål. För att behålla den tyngden och en god dialog krävs
emellertid att vi i de olika föreningarna kan enas i stora frågor. Hur vi ska fortsätta att
påverka politikerna när läget är som det är idag är oklart. Det är möjligt att Torgny kan svara
bättre på vilka samarbetsvägar vi har nu och även på vad som sagts i frågan om protesterna
mot byggnation på Hamnängen. Frågan bordläggs till nästa möte då Torgny är närvarande.
Bänkar vid Fyren
Torgny informerar via mail att kommunen satt upp bänkar på vägen ut mot Fyren.
Nedläggning av återvinningscentralen Limabacka
Bordläggs till nästa möte pga tidsbrist.
7. Nästa möte
Förslagsvis hålls nästa möte den 28/9 klockan 18:30. Torgny får ta ställning till om han kan
det datumet och skicka ett mail om slutgiltig mötestid.
Birgitta fixar fika.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________

__________________________

Jenny Ahnlund Berg

Magnus Flysjö

