TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov
torsdagen den 11/7 2013 (17.00-18.30).
Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Birgitta
Granlund, Jarl Henrysson, Anja Johansson, Dan Nilsson, Tord Strömberg
och Ann Treschow
1.

Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Birgitta Granlund.

2.

Upprättad dagordning för mötet godkändes.

3.

Föregående styrelseprotokoll, från den 9/6 2013, godkändes och lades
till handlingarna.

4.

Ordföranden informerade om en planerad konsert i Torekovs kyrka 2013-09-14.
Jfr. punkt 9. i protokoll från 2013-06-09.

5.

Frågor kring Hamnfesten 2013-07-18—20:
Lånen av partytält och förvaringsbod är klara.
Informationsbord ordnas 19/7 12.00 – 18.00 och 20/7 12.00-16.00.
Bemanningsförteckning är uppgjord.

6.

Frågor kring Årsmötet 2013-07-25:
Årsmötet äger rum i Fabriken. Kallelse är utfärdad enligt stadgan.
Valberedningen har haft informationsutbyte med ordföranden.
Tord Strömberg och Dan Nilsson handlägger praktiska ting kring
årsmötet vad avser lokal och efterföljande mingel-mat m.m.
Styrelsen föreslog enhälligt oförändrade medlemsavgifter.

7. Motioner.
Två motioner har inkommit till styrelsen, via e-post till ordföranden,
den 11/7. Båda undertecknade av Bertil Wulff och daterade 2013-07-09.
Motion enligt Bilaga 1 berör statusen för utredningen om en ny badbrygga
vid Norra Stranden som ersättning för befintliga två badbryggor (sandstoppare),
som föreslås bli rivna och sanerade . Jfr. TKoM:s protokoll 9/6 2013 punkt 4. a).
Styrelsens förslag till beslut är att motionen, som berör ett ärende som är under
utredning, bordlägges intill dess att utredningen ger underlag för ställningstagande.
Motion enligt Bilaga 2 berör dagvattenutsläpp utmed Norra Stranden, specifikt
från gatubrunnar inom Heimers Lycka och Marinavägen.
Beaktande senare tiders forskning kring dagvatten och dess i icke ringa omfattning
förorenade inverkan på recipienter ser styrelsen allvarligt på förekomsten.
Med anledning av den nu pågående utredningen om omhändertagande av dagvatten
inom hela Torekov (dagvattenutsläpp sker i stort sett från 2:e bäck i norr via Västra
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Stranden till Skelavik i söder) rekommenderar styrelsen som sitt beslut att motionen
bifalles.
Styrelsens ambition är att finna besked om såväl utredningens geografiska omfång,
omfattning som skyndsamhet.

Jarl Henrysson
Sekreterare

Tord Strömberg
Ordförande

Birgitta Granlund
Justerare
BILAGA 1

Motion till Torekov Kultur och Miljös årsmöte 2013-07-25
I kölvattnet på det numera skrotade förslaget om hamnutbyggnad norr om östra piren tillsatte
Samhällsbyggnadsutskottet en arbetsgrupp som skulle ”med en utredning visa på hur strandområdets kvaliteter
nordost om hamnen kan tagas till vara och utvecklas”. Arbetsgruppen med representanter för kommunen och de tre
föreningarna Torekov Kultur o Miljö, Torekovs Turist o Badförening och Torekovs Båt o Segelsällskap kom igång
hösten 2012 och kom på sitt första möte fram till att förslå Samhällsbyggnadsutskottet att man skall riva de båda
bryggorna på norra badstranden och bygga en ny brygga i samma läge som den befintliga södra bryggan. . Denna
brygga skall konstrueras så att den medger vattengenomströmning och bryggan skall handikappanpassas.
Motivet till att riva de båda befintliga bryggorna sägs vara att man anser att de med sin utformning “hindrar
vattencirkulation” i badviken. Arbetsgruppen anser att man med bara en brygga, en “genomsläpplig” brygga,
väsentligt förbättrar vatten cirkulationen och badvattenkvaliteten i hela badviken, förbättrar sand-/stensituationen
och väsentligt minskar tångansamling på stranden. Enligt min uppfattning har inte arbetsgruppen kunnat göra dessa
påståenden trovärdiga. Jag anser att det vore en nedrustning av badstranden att slopa den norra bryggan. Det finns
anledning förmoda att med ett växande Torekov kommer även antalet badande vid Norra stranden att växa. Att i det
läget koncentrera badandet till en punkt vid en brygga vore att illa utnyttja strandens kapacitet. Jag har förstått att ett
väl så viktigt skäl för kommunen att riva norr bryggan är att man vill minska driftkostnaderna och att kommunen har
uppfattningen att ”en brygga räcker”.
Jag har, utan att vinna gehör, föreslagit gruppen att gå fram stegvis och med den nya södra bryggan pröva om man
åstadkommer de påstådda förbättringarna och lugna sig med att riva den norra bryggan tills man sett resultatet av den
nya södra bryggan. Arbetsgruppen anser att den norra bryggan så till den grad hindrar vattenomsättningen i hela
badviken att ett bibehållande av den skulle helt äventyra den förmenta positiva effekten av den nya södra bryggan.
Någon utredning, modellförsök eller särskilt studium av strömningsförhållandena vid norra brygga som stödjer detta
påstående finns inte.
Jag förslår att årsmötet motsätter sig gruppens förslag att nedrusta stranden genom att riva båda bryggorna och
att ersätta endast den södra bryggan. Inför en ökning av antalet besökande bör badaktiviteten för allas trevnad
snarare spridas längs stranden än koncentreras till en brygga.
Torekov 20130709
Bertil Wulff
Bakom denna motion står även följande medlemmar:
Arne Dyberg, Ann- Marie Dyberg, Ingrid Holm, Göran Holm, Marianne Hultgren, Roland Hultgren, Gunnar
Hovstadius, Krister Isaksson, Monia Junker, Bertil Junker, Ulla Junker Nielsen, Ingrid Kallenberg, Barbro Larsson,
Nils-Christian Nielsen, Helen Thomander, Lars Thomander, Christina Wiman, Lennart Wiman, Ann Wulff
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BILAGA 2

Motion till Torekov Kultur och Miljös årsmöte 2013-07-25
Båstads kommun har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ”med en utredning visa på hur
strandområdets kvaliteter nordost om hamnen kan tagas tillvara och utvecklas”. Föreningen
Torekov Kultur och Miljös ordförande ingår i gruppen. Jag har påtalat för arbetsgruppen att det
inte är förenligt med gruppens mål att acceptera att kommunen på badstranden nedanför
Marinavägen släpper ut orenat avloppsvatten (sk dagvatten) från gatubrunnarna på Heimers lycka
och Marinavägen. Arbetsgruppen och ansvarig tjänsteman på kommunen anser att utsläppets
påverkan på badvattenkvaliteten är försumbar. Jag hävdar med stöd av modern forskning, EUdirektiv och stiftelsen Blå Flaggs kriterier att det är oacceptabelt att släppa ut orenat dagvatten på
badstranden. Jag har, utan att blivit hörsammad, uppmanat kommunen att analysera vattnet med
avseende på föroreningsart och –grad.
Jag föreslår att årsmötet uppdrar åt TKoMs styrelse att med kraft verka för att kommunen
upphör med att släppa ut orenat dagvatten på badstranden.
Torekov 20130709
Bertil Wulff

Bakom denna motion står även följande medlemmar
Arne Dyberg, Ann- Marie Dyberg, Ingrid Holm, Göran Holm, Marianne Hultgren, Roland Hultgren,
Gunnar Hovstadius, Krister Isaksson, Monia Junker, Bertil Junker, Ulla Junker Nielsen, Ingrid
Kallenberg, Barbro Larsson, Nils-Christian Nielsen, Helen Thomander, Lars Thomander, Christina
Wiman, Lennart Wiman, Ann Wulff.

