Protokoll styrelsemöte Buas framtid 2016-04-13
Närvarande: Torgny, Jenny, Magnus, Jonas, Thom, Birgitta, Peter, Kim, Christian, SaraMarie, Britt, samt Inga-Lill p.3.
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkänns.
3. Avtackning av Ina-Lill.
Torgny tackar Inga-Lill för lång insats i Bua framtid och Bryggebastun.
4. Föregående protokoll
Protokollet godkänns med en mindre justering i punkt 5.
5. Ekonomirapport
Föreningen har en stabil ekonomi. Flera större utgifter kommer att belasta ekonomin under
april och maj månad. Ekonomirapport bifogas.
6. Avstämningar
a. Fiberoptik
Det är nu klart med pengar från Sparbanksstiftelsen för utbyggnad av fiber till Sanddamm.
Avtalsförslag från Varbergs Energi skickas ut kommande vecka. Det krävs att cirka 80-85
hushåll tackar ja för att utbyggnaden av fiber ska ske. Vid tidigare förfrågan har ca 88 hushåll
anmält intresse. Peter håller kontakt med hushållen.
Ytterligare 14 hushåll i Bua har i dagsläget anmält intresse av att ansluta sig till fiber.
b. Pendelstation
En arbetsgrupp har bildats för att få föreningar och företag att engagera sig för en
Pendelstation i Värö. Arbetsgruppen består av Torgny och Birgitta från Bua framtid, Bengt
Sjögren Värö-Veddige företagarförening, samt Thomas Alveflo.
c. Marknadsföring
 Tryckning av de nya Bua-kartorna är på gång.


I Hallands nyheter finns en bilaga ”Resa genom Halland näringsliv”, där besök sker i
de olika Hallandskommunerna. Peter har ordnat att reportage görs om Bua. Han har
lämnat över till Ingela. Ev. tips om reportage lämnas till henne.

d. Landsbygdsrådet
Birgitta redogör för Landsbygdsrådets möte den 12 april. Varbergs kommun kommer att
rekrytera ett landsbygdsråd. Pengar finns avsatta för en tjänst, samt att man ev. kommer att
ansöka om EU-bidrag för att täcka lönekostnader. I Ystad har man rekryterat ett
landsbygdsråd och studiebesök har skett där. Inriktningsområden har varit i huvudsak
byggnation, social infrastruktur, samt diverse.
Kennet Johansson, ordförande i landsbygdsrådet avtackades. I landsbygdsrådet ska det finnas
12 ordinarie ledamöter och 12 suppleanter. Birgitta är vald att representera Bua under 2 år.
e. Drift och underhåll
Jonas har varit i kontakt med Pål och hamn om badbryggan vid fyren.

Taket på ett av vindskyddet vid slingan behöver repareras. Jonas och någon mer från
föreningen kollar av.
f. Trafiksäkerhet
 Peter har varit i kontakt med vägverket om att ev. rondell byggs vid Industrivägen. Det
är inte aktuellt. Ev. kommer fartkameror att sättas upp vid viadukten.


30-skyltar sätt upp vid Gärdskulleskolan nästa vecka.



Farthinder kommer att sättas upp på Kustroddarvägen.



Belysningen vid Bua taxi som störde trafiken är släckt.

h. Samverkan Bua
Det händer inget just nu
i. Bryggebastun
Uthyrningen av bastun går bra. Är bokad till mitten av maj. Ulla R-O har tagit över Inga-Lills
arbetsuppgifter. Nytt är att man inte kan köpa städning, utan det är upp till den som hyra att
göra rent. Styrelsen tar beslut om misskött städning innebär böter med 500:-.
Swich finns för betalning av bastu. Bankkonto är knutet till ett fiktivt telefonnummer för
betalning. Numret är 1231996545 och gäller fr.o.m. 2016-05-01.
Sara-Marie arbetar med frågan om bokningssystem. Rapport vid näst möte.
Birgitta jobbar vidare med frågan om hjärtstartare till bastun.

7. Övriga frågor
a. Makrillfestivalen 16 juli
Sara-Maria och Magnus går på möte 2016-04-14 för planering av festivalen ihop med övriga
föreningar. Sara-Marie har mailat knallarna som var med ifjol, några har svarat. Hon fortsätter
detta arbete.
b. Information från möte med Varbergs sparbank
Jenny informerar om mötet med Sparbanken. Det är samhällsutvecklingen som påverkar att
kontoret läggs ner. Sparbanken har tagit fram en informationsskrift som finns att läsa på
Varbergs sparbanks hemsida. Man kommer gärna från banken och informerar om
nedläggningen. Sparbankens information länkas till Bua framtids hemsida. Föreningar kan
kontakta banken om man önskar vidare information. Jenny fixar länk.
c. Byggnationsplaner i Bua hamn med tanke på opinionen
Styrelsen beslutade att BUA framtids ställningstagande gällande byggnation i hamnen är att
följa Destination Buas ursprungsförslag. Jenny gör en skrivelse om bakgrund och Bua
framtids inställning till byggplanerna.
Torgny bjuder in samverkan Bua och de olika aktionsgrupperna till ett gemensamt möte för
att klargöra och förhindra missförstånd mellan de olika intressenterna.

d. Båtbodarnas dag den 6 juni
Torgny vill ha förslag på aktiviteter för Bua framtid deltagande. Thom, Jonas och Sara-Marie
jobbar vidare med frågan. Ev. inköp av tält, Jonas kollar.
e. Beställning av nya brickor
Christian kontaktar Ingela A för kontaktvägar.
f. Valborgsmässofirande
Torgny rapporterar att alla tillstånd är klara.
g. Årets Bua-bo
Jenny kontaktar Marie Ragnarsson för att beställa pris till årets Bua-bo.
8. Nästa möte
Nästa möte 2016-05-11 kl. 18.30. Magnus tar med sig fika.
9. Mötet avslutas

Vid protokollet
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Britt Dahlén

Torgny Olsson

