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Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Vrenenvägen 1 (Ann Treschow)
i Torekov lördagen den 17/11 2012 (10.00-12.15)
Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs,
Birgitta Granlund, Jarl Henrysson, Tord Strömberg och Ann Treschow.
1.

Till, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Margareta Bengtsson.

2.

Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3.

Föregående styrelseprotokoll, från den 13/10 2012, godkändes
och lades till handlingarna, med undantag av den från protokollet av den
8/9 2012 bordlagda punkten 9, som på nytt bordlades fram till nästa möte.

4.

Ordföranden redovisade kring följande:
a) Arbetet kring Litorinavägen. Tagits i kommunstyrelsen (27/9 12) att ny detaljplan skall upprättas. Arbetet fortlöper och mer information kommer successivt
med underlagsberedningen för planutställningen och i samband med denna.
Planavtal på gång mellan kommunen och ICA:s fastighetsägare. Jfr punkt 6 nedan.
b) Sjuksköterskemottagning. Involverade arbetar förhoppningsfulla med frågan.
c) Uttagsautomat. En mindre, s k butiks- eller kroganknuten, jfr ”Grevie Inn –ICA”,
syns vara logistiskt och ekonomisk olämpligare än ICA-butikens i Torekov nuvarande kundservice. Arbetet med en större, med dygnsservice, fortgår i positiv anda.
d) Hamn- och strandmötet den 26/10 12. Gruppen enligt punkt 4 e) i protokollet
från 13/10 12 hade nämnda datum samråd med Ingemar Lundström (kommunens
teknik & service) och Tina Eriksson (kommunens miljökontor med ansvar för en
pågående avloppsinventering). Inget bygglov kommer att lämnas för någon typ av
gästbrygga före det att gruppens arbete slutredovisats. Gruppens övriga frågor, se
under punkten 7. i protokollet från 8/9 12, är under utredning. Nytt möte 2012-12-10.
e) Byarådsmötet med politiker och tjänstemän från kommunen 2012-10-18.
Närvarande från kommunen: K Gustavsson (KS ordf), A-M Johnsson (v ord KS), A Kjellberg (KS),
med tjänstemännen T Rikse, S I Granlund, I Lundström, J Appelin och T Ziegler samt 13 personer
representanterande 12 medlemsföreningar utöver rådets ordförande B M Nilsson.

Frågor som berördes: 1. Skolans status 2. Hallands Väderö – utveckling, framtid och trafik.
3. Skånetrafikens marknadsföring och information 4. Parkeringssituationen i Torekov 5. Blå flagg
6. Hastighetsbegränsningar – ny sådana (2012-12-03) – inom Torekov och ev nya
7. Lekplatsen vid Råbäck 8. TMoK:s skrivelse angående 62 planerade stugor inom First Camp i
Strandskogen 9. Litorinavägsplanen (Torekovs centrum).
För ytterligare information: Se Byarådets protokoll från den 18/10 2012 Nästa möte 2013-04-16.
Anm: Angående ärendet om förslag till översyn av Byarådets stadgar har till Byarådet överlämnats,
från TKoM, utdrag av hela punkt 6 från protokollet från den 13/10 12.

-25. Information kring bygglovsärentet avseende First Camps 62 stugor.
Handläggningsgruppen har tillsammans med TIK:s Knut Johansson besökt
området för den tänkta exploateringen. Resulterade bl a i en artikel i NST
den 12/11 12. Gruppen kommer den 23/11 12 att sammanträffa med Leo Heijbel,
som är marknadschef för First Camp. Styrelsen för TKoM anser att inlämnade
handlingar från First Camp står i strid mot planbestämmelserna i gällande stadsplan för norra strandskogsområdet (1974) och gällande översiktsplan (2007).
6. Information från Leader-möte 2012-11-02.
Lyckeborgs lekplats är vidgjord. Planarbetet kring Litorinavägen fortsätter.
Leaderprojektet har förlängts till den 31/3 2013. Öppet möte sker som tidigare
meddelats den 2/2 2013 (framflyttat från den 20/11 2012).
7. Ekonomifrågor.
Några transaktioner har ägt rum sedan föregående sammanträde. Ekonomin är
fortfarande god.
8. Årsskrift 2013.
Underlagsinventering för olika alternativ pågår.
9. Julbrev 2012.
Ordföranden skriver och utformar brevet. Styrelsen kallas till arbetsmöte
för utskick, som även skall innehålla inbetalningsblankett för årsavgifter.
10. Övriga frågor.
11. Nästa möte.
Nästa möte äger rum lördagen den 2 februari 2013 kl. 10.00
på plats enligt kommande kallelse.
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