TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Sommarbrev 2018

Sommarbrev och kallelse till årsmöte
Tiden går fort. Nu är det midsommar i nästa vecka. TKOM arrangerar midsommardansen på midsommarafton
i gropen vid ICA. På förmiddagen med början kl.11.00 klär vi gemensamt stången. Vi hoppas på hjälp av bybor.
I fjor hade vi hjälp av flickor från Singapore, USA och Brasilien. Dansen börjar kl.14.00 och pågår under en timma. I år har vi hjälp av Tussa och hennes spelemän.
TKOM bjuder barnen på glass och dricka. Glassen sponsras av ICA-Nära och Parkis.
Förra året hade vi beställt bra väder. När dansen var slut började det regna. Det var c:a 1000 personer som
deltog i dans och fest.
Årets Hamnfest är 19-21 juli. Vi kommer att delta med försäljning av skrifter, böcker och ev färgtryck. Böckerna
har skrivits av Nils Pihl som fick förra årets Kulturpris.
Alla är välkomna till årsmötet torsdagen den 26 juli 2018 kl.16.00 i Församlingshemmet. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer årets Årsskrift att presenteras av Lars Svensson. Årsskriften handlar om fågellivet i
Torekov. Årets Kultur-och miljöpris kommer också att delas ut.
Vår medlem och en gång ordförande Gunnar Enhörning avled den 29 maj 2018. Begravning i Torekovs kyrka
den 29 juni kl.13.00 Vi tackar Gunnar för hans insatser för TKOM.
Båstads kommun har arbetat fram en ny översiktsplan för hela kommunens yta. Den är för första gången helt
digital och finns länkad till bastad.se. Den 11 juni inbjöds till samrådsmingel i Fabriken i Torekov. Översiktsplanen
är till allmänt samråd. Utnyttja möjligheten att lämna synpunkter. Styrelsen kommer att lämna synpunkter.
TKOM har också fått yttra sig över utbyggnad av Torekov Hotell. Planen för Sunnan 10 kommer att ställas under sommaren. Det förslag som kommer att ställas ut har hus med tre våningar.
Kallelse till årsmöte med TKOM torsdagen den 26 juli 2018 kl.16.00 i Församlingshemmet.
Torekov den 14 juni 2018
Tord Strömberg

FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Föreningen Torekov Kultur och Miljö • Slättarödsvägen 129 • 269 78 Torekov
www.torekovkulturochmiljo.se • Bankgiro 357-2021• orgnr 839401-1160

