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Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov
lördagen den 2/2 2013 (10.00-12.30)
Närvarande: Margareta Bengtsson, Karsten Erichs, Anja Johansson,
Jarl Henrysson och Tord Strömberg
1.

Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Anja Johansson.

2.

Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3.

Föregående styrelseprotokoll, från den 17/11 2012, godkändes och lades till
handlingarna. Punkten 9, som bordlagts vid de två senaste mötena, har mist
aktualitet och utgår (avsåg verksamhet vid hamnens östra pir).

4.

Ordföranden redovisade kring följande:
a) Arbetet kring Litorinavägen. Arbetet fortlöper. Planavtal är påskrivet.
Jfr motsvarande punk i föregående protokoll.

b) Sjuksköterskemottagning. Ärendet har tagits över av Byarådet för att ev i någon
form handläggas som byabolag, ev i samverkan med Regionen eller privat aktör.
c) Uttagsautomat. I dagsläget har arbetet med en uttagsautomat till Torekov bordlagts.
Orsakerna är flera, bl a tankar kring det ”kontantlösa samhället”, bankernas njugga
inställning samt laddnings- och underhållsaktörernas branschkris.
d) Hamn- och strandmötet den 10/12 2012 och 21/1 2013. Gruppen, enligt punkt 4 e) i protokollet från 13/10 12, har sammanträffat med ett antal tjänsteförrättare inom Båstads
kommun (Jfr motsvarande punk i föregående protokoll). Diskuterades och redovisades kring
Avlopp till 2:e bäck, ett arbete som kommer att fortsätta för en slutredovisning. Närliggande lantbruk skall inventeras. Redovisades tankar finns på att Norra Strandens två
badbryggor (sandstoppare)bör saneras och ersätts med en ny badbrygga mitt för den
befintlig Sitetsbyggnaden, som föreslås bli upprustad. All tillgänglighet planeras att bli
handikappanpassad. Handläggning skall ske för rivningslov, bygglov och ev övergripande tillståndskrav. Finansieringsplan skall upprättas. Anm: TBSS planering av handikappanpassad badbrygga vid östra piren är skrinlagd. Diskuterades rosa-rugosa-situationen, vilket innebär att växtligheten bör kunna vara kvar som sandbindare, men hållas
hårt ansad
Dagens regelverk för Blå flagg är under revidering. Beslöts att miljöarbetet skall bedrivas i nuvarande regelverkets anda, tills nytt regelverk föreligger.
e) Byarådsmötet möte 16/1 2013.
Se Byarådets protokoll
Information: Byarådets nuvarande stadgar gäller, vilket medger bildande av s k ByaBolag, som är på gång. Öresundsbanken sponsrar medan Wulffs Fond begär in kompletterande handlingar för sponsring. Väderötrasfikens framtid oroar. Nya medlare mellan Församlingen och Sven-Ivan Lindgren har aktiverats. Övergångsställen, hastighetsbulor och hastighetsskyltningen skall ses över, ev sponsrade förändringar.
Kommande möten med Byarådet äger rum den 27/2 och den 16/4 med politiker och tjänstemän.

-25. Information kring bygglovsärentet avseende First Camps 62 stugor.
Ordförande har varit i kontakt med handläggare och politiker inom såväl kommunen som
hos övergripande myndigheter. Han har även förhört sig med personal inom andra kommuner där liknande företeelser förekommer.
Ärendet är i dagsläget återremitterat från KS till SBU. Innan ärendet på nytt går från SBU
till KS har kommunalrådet Kerstin Gustafsson, i möte (23/1 2013) med ordföranden, lämnat
en utfästelsen om ett Öppet möte i Torekov under vilket intresserade ska få yttra sig över det
det förslag SBU avser att lämna över till KS.
6. Margareta Bengtsson Information från senaste Leadermötet.
Projektet är i sitt slutskede. Vissa kompletteringar återstår, som bänkar, skyltar och
lekplatser. Slutresultatet upplevs som lyckat, inte minst ”Året runt”, vars anda är god
och spridd. Utvärdering skall ske avseende befolkningsutvecklingen.
7. Ekonomifrågor.
Några transaktioner har ägt rum sedan föregående sammanträde. Ekonomin är
fortfarande god.
8. Årsskrift 2013.
Underlagsinventering för olika alternativ pågår. Medlemmar har haft möjlighet att
inkommit med ytterligare förslag. Beaktande att så gott som samtliga årsskrifter har
varit tillbakablickande föreligger nu framåtsyftande ett , ”Torekov år 2020 – planer,
visioner, hotbilder” (Börje Ljunggren) .
För att kunna beaktas bör ytterligare förslag vara inkomna senast den 5/3 2013.

9. Övriga frågor.
TKoM:s styrelse ifrågasätter om den ”skogsröjning” som f n sker vid Flytermossen

är i överensstämmelse med regler för biotopskydd och strandskydd.
Ordföranden undersöker.
Diskuterades möjligheterna till en konsert i Kyrkan med eftersits i Församlingshemmet.
Lämplig tidpunkt ansågs vara v 17 (Da capo på förra årets vårkonsert).
Diskuterades behovet av en medlemsmatrikel. Kassör och sekreterare samråder.
(Varan 2:24)

10. Nästa möte.
Nästa möte äger rum lördagen den 9 mars 2013 kl. 10.00 på Fabriken.
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