TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Protokoll styrelsemöte söndagen den 15 april 2012 kl 14.00
1. Val av justeringsperson
Ann‐Sofie Blomberg valdes till justeringsperson.
2. Förslag till dagordning
Sia Johnson vill tillägga några frågor under Övriga frågor. Se vidare p. 15.
3.

Byarådet/Bybolag. Diskussion om Byarådets stadgeförslag. Peter Krikström från Leader
medverkar.
Peter Krikström redogör för Leaderprojektets arbete med lokal utveckling, och andra projekt
med liknande inriktning. Det är, enligt Peter, bolagsformen ”aktiebolag med särskild
vinstbegränsning” som åsyftas med förslaget om att möjliggöra inrättandet av s.k. Bybolag.
Diskussion: Det konstateras att det inte råder någon oenighet i frågan om att Bybolag kan
vara ett viktigt tillskott i arbetet för Torekovs utveckling. Däremot råder oenighet i fråga om
lämpligt huvudmannaskap för sådana bolag. Peter Krikström lämnar mötet efter
diskussionen.

4. Fortsatt diskussion och nytt beslut/fastställande av tidigare beslut den 28 januari 2012.
Den fortsatta diskussionen tar sikte på hur huvudmannaskapet för ett eller flera Bybolag
skulle kunna se ut för att TKoM skulle ställa sig bakom ett konkret förslag.
Byarådets stadgar måste, för att accepteras av TKoM, innehålla dels en formulering om att
Bybolagen skall i inrättas i form av ”aktiebolag med särskild vinstbegränsning” eller
motsvarande icke‐kommersiell bolagsform, dels en formulering om att huvudmannaskapet
för Bybolaget ligger hos de föreningar som aktivt beslutat om att medverka med
huvudmannaskap. Vidare att förening som är medlem i Byarådet när som helst, vid en senare
tidpunkt, kan besluta att acceptera huvudmannaskap för ett bolag, och då har rätt att inträda
i ”ägargruppen” på motsvarande villkor som gällt för de ursprungliga ägarna. (– Av förklarliga
skäl kan det inte vara lika enkelt att lämna ifrån sig ägaransvaret.)
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

6. Meddelanden
17 april har Byarådet möte med politikerna. Sia skall ta upp detaljplanen, strandskogen och
trafik. Leaderprojektet kommer att behandlas. Andra frågor som kommer att tas upp är
Väderötrafiken, hamnlivet, stranden och badvattenkvaliteten.
Sia meddelar om fortskridandet av arbetet med utvecklingen av centrum: 12 april skrevs
köpeavtal angående köp av åkermark för nya centrum. Köparen har sagt sig villig att stå för
kostnaderna för upprättande av detaljplan, Leaderprojektet får stor inverkan på innehållet.
Köpet går formellt igenom när detaljplanen vinner laga kraft.
7. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Konserten den 17 mars kostade ca 7500 kr, se vidare p. 8.
8. Kort sammanfattning om konserten den 17 mars 2012.
Biljetter och affischer trycktes upp. Hallavara Stompers och Thomsons spelade. Ca 70
personer bevistade konserten. TKoM bjöd på kaffe efter konserten; även här var det stor
uppslutning. Styrelsen anser att arrangemanget var lyckat.
9. Trafikfrågor.
Tord redogör för arbetet med att förbättra trafiksituationen i de centrala delarna av Torekov.
Den beslutade hastighetsbegränsningen införs först till hösten. Strömmen öppnas upp för
lastbilstrafik som ska leverera till restaurangerna, för en bättre avlastning av trafiken.
Parkeringen på hamnplan kommer att läggas om.
10. Hamnen/stranden/strandskogen.
Hamnen; Inventering av frågor: Pirens utsida ingår inte i TBSS arrende. Utvidgat arrende
skall diskuteras på kommunen. Behövs bygglov för konsolbryggan? Behövs dispens från
strandskyddet? Säkerhetsaspekterna – Tord tar kontakt med räddningstjänsten. Kräver
handikappbad tillstånd, i så fall vilka?
Stranden: Länsstyrelsens beslut säger att muddersand inte bör läggas på stranden. Alternativ
kvittblivning bör undersökas.
Strandskogen: Sia kontaktar kommunekologen för att diskutera skötseln av strandskogen.
11. Årsskrift 2012.
Karsten redogör för arbetsgruppens möte (Sia, Karsten, Tord). Var och en arbetar på sitt håll.
Arbetet går framåt enligt planerna.
12. Pågående planarbeten. Yttranden från TKoM.
Annika redogör för detaljplanen för Varan 2:24 och den skrivelse till kommunen hon
formulerat i samråd med Sia. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen. Annika föreslår att
kontakt skall tas med Naturskyddsförenigen i ärendet, och åtar sig att ansvara för detta.
Förslaget bifalles.
Sia redogör för detaljplanen för Varan 17:6 och den skrivelse till kommunen hon formulerat.
Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen.

13. Kultur‐ och miljöpris 2012.
Sandlyckeskolan fick TKoMs kultur‐ och miljöpris 2011. Pengarna skall användas till en
skolutflykt till Göteborg och Universeeum. Resan har även annan finansiering.
Styrelsen beslutar om pristagare för 2012.
14. Årsmöte 2012.
Årsmötet skall avhållas 26 juli med start kl. 16.00. Lokal skall utredas. Mötet beslöt att
undersöka möjligheterna att få någon som kan hålla ett kort anförande om något som rör
föreningen efter årsmötet.
15. Övriga frågor.
Sjömärket som markerar kabeln till Hallands Väderö har trillat ner. Fråga har uppkommit om
TKoM kan ta på sig att skaffa ett nytt märke. Styrelsen uppdrar åt Sia att om möjligt göra
detta. Finansieringen skall ske på annat sätt än genom TKoM.
Fråga har uppkommit om att organisera olika aktiviteter i fabriken – utställningar, mässor
o.d. Styrelsen uppdrar åt Sia att delta i planeringen för TKoMs räkning.
16. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte hålles 10 juni 14.00.
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