Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-10-26
Närvarande: Torgny, Jenny, Sara Marie, Magnus, Britt, Peter, Birgitta
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Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomirapport.
Ekonomin är på det hela taget god. Vi har haft höga kostnader för renoveringar i bastun, men
detta var budgeterat för och än så länge överskrider intäkterna för bastun kostnaderna.
Positivt är att medlemsavgifterna närmar sig 30 000:Skatteverket har begärt in årsredovisningen för 2015 för att utreda huruvida vi ska skatta för
det året eller ej. Birgitta tar hand om det.
5. Rapporter och avstämningar
Fiber
Grävarbetena i Sanddamm kommer påbörjas om två veckor.
Pendelstation Väröbacka
Kommunen har budgeterat för en förstudie gällande tågstopp i Väröbacka, vilket vi ser som
positivt. Falkenbergs kommun motsätter sig stopp på sträckan Göteborg-Falkenberg
eftersom detta skulle förlänga restiden till Falkenberg med ca 2 minuter. Aktivitetsgruppen
har varit i kontakt med representanter för Region Halland och dessa var positiva till ett
tågstopp, vi hoppas nu att de kan få med sig hela Region Halland på tåget.
Aktivitetsgruppen upplever det som att vår nya kommundirektör driver frågan på ett bra sätt
och att han är positiv till ett tågstopp.
Slingorna
Gallring pågår vid Getaryggen ner mot Krokstad.
Vindskyddet vid Lången
Det gamla taket är uppsågat för att användas som ved för de som vill elda. Vi ordnar ingen
tipspromenad nu i höst utan bordlägger frågan till våren och stabilare väder.
Landsbygdsrådet
Inget nytt att rapportera.
Torgny har fått information om att det är möte med landsbygdssamordnaren den 29/11 och
undrar om någon kan medverka på det mötet då han själv har förhinder. Återkommer med
mer exakta tidsuppgifter.
Drift och underhåll
Badstegen vid Fyren är en långbänk som vi hoppas få ordning på till nästa sommar. Christian
ska se om han kan laga den.

Trafiksäkerhet
Chikaner håller på att byggas längs Kustroddarevägen och kommer även att byggas längs
Hultavägen, från korsningen Kustroddarevägen-Hultavägen och söderut. Detta är en del i
Kommunens arbete för ökad trafiksäkerhet och inget som Buas Framtid initierat, vilket Jenny
gör ett förtydligande om på Facebook så att styrelsens medlemmar inte behöver klä skott för
eventuellt missnöje. Påpekas bör dock att ett flertal personer uttryckt stor glädje över
farthindren och att de är till för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Gällande hastigheten på Industrivägen har Södra Cell inkommit med ett remissvar till
Länsstyrelsen där de förespråkar en sänkning av hastigheten till 50 km/h från viadukten till
Södra Cell och även ställer sig positiva till kameraövervakning. Vi väntar med spännig på
Länsstyrelsens beslut i frågan.
Samverkan Bua
Se bifogat dokument för dagordning för mötet. Bilaga.
Torgny undrar om det är någon som känner för frågan om öppet Wifi i Bua Centrum.
Återkom i så fall.
Är det någon mer fråga vi vill ska tas upp på samverkansmötet kan vi maila den till Torgny.
Bryggebastun
Ulla är bastuvärd men har lämnat över rapporteringen till Torgny.
Uthyrningen går fortsatt bra och de flesta sköter städningen. Dock är det ett par städpunkter
som missas ofta och för att undvika detta föreslår Ulla att det tas fram en checklista för
städning där den som hyr får bocka av punkterna och sedan skriva under. Styrelsen har inget
emot detta utan överlåter utförandet till Ulla och bastuvärdarna.
Bastun behöver ytterligare stora renoveringar och dessa kommer preliminärt att genomföras
i augusti nästa år. Johan Carlsson bygg kommer att inkomma med en grov offertberäkning så
vi kan lägga in rimliga kostnader i budgeten för 2017.

6. Övriga frågor
Julbelysning längs Buavägen
Torgny har tagit fram 3 förslag på belysning som skulle fungera och styrelsen röstar fram
varmvit stjärna 75cm i diameter.
Det beslutas att Torgny köper in ett exemplar av denna stjärna för att med den som underlag
kunna ta fram en fästanordning till lyktstolparna.
Ett antal frågor är dock fortfarande olösta, så som vem som ska ta upp och ned stjärnorna
och om vi kan samfinansiera det hela med hjälp av vägföreningen. Torgny jobbar vidare.

Adventstorg
Adventstorget går av stapeln lördagen före andra advent, vilket i år innebär den 3/12 och
pågår mellan 10 och 13.
Jenny åtar sig att hålla i förberedelserna med annonsering och kontakt med näringsidkare
och konstnärer som vill delta.
Sara-Marie, Magnus, Britt och förhoppningsvis Thom och Kim kan hjälpa till på själva dagen.
Kennet ställer upp som tomte.
Mötet med Vivab ang. Limabacka återvinningsstaton
Magnus återger mötet i stora drag. Vivab har goda argument för varför de inte väljer att
satsa på återvinningsstationen i Limabacka när det nya systemet med begränsat antal
tillfällen för att slänga sitt avfall införs med kort och bom. Platsen är för liten för att kunna
utökas till att ta emot all sorts avfall, det har varit incidenter pga. trängseln och stationen
ligger nära Veddige återvinningsstation som lättare kan anpassas efter det nya systemet.
Vivab kan tänka sig att ha en mobil återvinningsstation 1 gång/månad under
sommarmånaderna och utesluter heller inte möjligheten att bygga en helt ny station norr om
Väröbacka längre fram ifall Väröbacka växer i den omfattning som kommunen önskar.
Vivab önskade även att Buas Framtid kom med förslag på en plats där de kan ha uppsamling
för ris och kompost och vi föreslog då att denna hantering skulle fortsätta ske på
återvinningen i Limabacka även efter att den lagts ner.
Själva nerläggningen planeras till 2018 då den nya återvinningsstationen vid Holmagärde ska
stå klar.
Vi finner det svårt att argumentera mot de fakta Vivab lägger fram och kommer därför inte
att arbeta aktivt emot nedläggningen av återvinningsstationen, även om vi inte förespråkar
den.
Brickor och glasunderlägg
Ulla har tagit fram förslag på 5 bilder av vilka en ska väljas ut till att finnas på den nya
brickan. Övriga bilder kan finnas på 4 olika glasunderlägg som säljs i 4-pack.
Styrelsen beslutar att den nya brickan ska vara 26*38cm, alltså något större än den förra och
köpas in i 250 ex.
Glasunderlägg beställer vi även de 250st och även 100st med det gamla motivet på fyren i
liten storlek.
Den sammanlagda kostnaden för detta inköp blir ca 33 000:- plus moms.
Jenny lämnar uppgifterna vidare till Ulla för beställning.

Idéer på vad Buas Framtid skall arbeta med
Sara-Marie har fått in en rad förslag på vad vi ska jobba med. De hon kan svara på med en
gång att det är ett pågående arbete, eller att andra kontaktvägar är lämpligare (t ex.
felanmälan direkt till Kommunen) gör hon det. Övriga förslag sammanställs till nästa möte då
vi gör en prioritering av förslagen.
Inför årsmötet
Jenny avgår ett år i förväg pga. familjeskäl. Birgitta kommer inte att fortsätta som kassör,
men kan kvarstå som suppleant. Torgny kommer inte att fortsätta som ordförande, men
kommer vara kvar i styrelsen.
Då valberedningen är något decimerad uppmanas alla till egna initiativ för att rekrytera
personer till föreningen.
Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 24/11 klockan 18:30. Britt fixar fika.
Decembermötet hålls i Sanddamm den 15/12, då står Peter för förplägnad.

7. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________

__________________________

Jenny Ahnlund Berg

Torgny Olsson

Bilaga, dagordning Samverkan Bua
Dagordning
Möte: Samordningsmöte mellan Samverkan Bua och Varbergs Kommuns planeringskontor

Plats : Jan Malmgrens kontor, Kommunhuset

Tid : Ännu ej bestämd

Nya Frågor:

1 : Detaljplanen hamnängen.
Hur är läget idag??

2 : Fördjupad översiktsplan FÖP Norra Kusten
Hur är läget idag?

3 : Konstgräsplan i Värö
Är markfrågan löst. Vi önskar en uppdatering i frågan?

4: Trafiken på industrivägen till Södra Cell/Timber
Hur är läget idag? Blir det sänkt hastighet, fartkameror och/eller rondell?

5: Cykelbanor och gatubelysning.
Cykelbanan mellan Bua och Limabacka hur står frågan idag?
Vi önskar en ny cykelväg på Kustroddarevägen. Bua IF är beredda att släppa ett par meter från fotbollsplanen vilket skulle underlätta
för att bygga en gång och cykelväg på Kustroddarevägen.
Gatubelysning på Vallgrensväg mot Kommunens villatomterna på Kvarndamsvägen samt vändplatsen på Södra Kärrsvägen i Bua.
Vi har anmält detta till Hamn och Gata. Hur står frågan idag??

6 : Tågstopp i Värö
Hur är läget idag ?

7 : Miljöstation i Bua.
Den plats som finns idag är inte optimal. Idag finns den på Bua IF parkering och borde ligga mer centralt. Hur ligger frågan om en ny lag som ger
kommunen det totala ansvaret för avfallshanteringen??

8: Kommunalt vatten och avlopp i Sanddamm
Det är ett stort behov att få kommunalt vatten och avlopp i Sanddamm. En av vägföreningarna, Trollåsen, arbetar med ett förslag att ansluta
kommunalt vatten och avlopp via Södra Cell. Denna lösningskulle bara täcka en mindre del av området.
Hur står kommunen i denna fråga?

9: Återvingscentralen i Limabacka
Vivab vill lägga ner återvinningscentralen i Limabacka. Bör det inte finnas en återvinningscentral på varje serviceort?
Har kommunen ingen policy om detta????
Idag kommer det i genomsnitt 200 bilar om dagen.
På onsdagar (öppet mellan 13-19) kan det vara upp till 400 fordon.

10: Resursfördelningmellen stad/landsbygd/serviceorter

Landsbygden/serviceorter är stark eftersatt när det gäller resursfördelning gentemot centralorten. Vad kan vi göra åt detta och vad kan
kommunens tjänstemän göra?

11: Övriga frågor

Gamla frågor:

Frågan ägs av

10: Gratiszon för Wifi i Bua Center

Buas Framtid

11: Ljusdekorationer på lyktstolparna på Buavägen

Buas Framtid

12: Offenlig toalett i Bua Center

Buas Framtid

13: Temporär parkering intill Swedish Oat Fiber stängsel

Båtfjordens hamn

14. Allaktivitetshus i Bua

Buas Framtid

15: Äldreboende/Trygghetsboende

Buas Framtid

16: Resursfördelning stad/landsbygd

Buas Framtid

