Klargörande om Buas Framtids roll gällande byggnationsplanerna i Hamnen
Efter de senaste artiklarna i HN angående byggnationsplanerna i Bua Hamn vill Buas Framtid klargöra
vår roll i frågan.
Buas Framtids styrelse kom 2010 med förslag till kommunen att de skulle köpa hamntomten, där
Second Hand och gamla macken ligger, för att utveckla området. Kommunen nappade på förslaget
och efter detta startades projektet Destination Bua för att bland annat ta fram ett förslag på vilken
typ av bebyggelse och vilka aktiviteter Buaborna önskade på ovan nämnda tomt, samt Hamnängen,
vilken kommunen redan ägde.
Efter att förslag på hur marken kunde utnyttjas presenterats avslutades projektet Destination Bua i
december 2014.
Kommunen har därefter arbetat med att ta fram såväl översiktsplan som detaljplan för området.
Detaljplanen är fortfarande inte beslutad och i den första remissomgången hade Buas Framtid
synpunkter på omfattningen av byggnationen på tomten.
Nu har kommunen gått ut med en markanvisning där företag som är intresserade av att köpa tomten
och bebygga den kan inkomma med anbud och byggnationsförslag. Vem eller vilka som är
intresserade av att bebygga tomten är ingenting som Buas Framtid har någon insyn i eller någon
synpunkt på. Det är upp till Kommunen att avgöra vem de vill sälja tomten till. Detta skall avgöras
bland annat av hur väl man följer markanvisningen.

Att personer som tidigare varit engagerade i Destination Bua nu är en av intressenterna för att köpa
tomten är ingenting som Buas Framtids styrelse vetat om tidigare och vi har heller inte haft någon
anledning att ifrågasätta dessa personers intentioner under den tid projektet pågick. Destination Bua
rapporterade löpande till Buas Framtids Styrelse under tiden projektet pågick och vi har ingen
anledning att ifrågasätta att projektets intention och drivkraft var att utveckla hamnområdet i linje
med Buabornas önskemål. Önskemål som framkommit vid framtidsverkstaden, samt den enkät som
skickats ut till samtliga hushåll i Bua 2011 då projektet startade.

