FÖRENINGEN TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Medlemmar,
Vi är nu inne i den mörka månaden december. Den gångna sommaren har varit extremt varm och torr. Men
tänk vad naturen repar sig. Våra gräsmattor har vuxit och blivit gröna och fått klippas ofta i höst. Men nu har
träden tappat de flesta bladen, nästa alla båtar har tagits upp.
Vi har firat Mårten med svartsoppa och gås. Sjöräddningens nya hus i hamnen är i stort sett färdigt. Sponsorer
till huset har varit våra stora Bjäreföretag, stiftelsen Gripen och privatpersoner.

Som ni alla vet är det förbjudet att ha hundar på stranden mellan den 15/5 och 15/9. Den gångna
sommaren har det varit många hundar på stranden och i vattnet. Det är många fåglar som häckar
mellan morgonbryggan och Ydrehall. Hundägare måste respektera det förbud som gäller.
Vid vårt årsmöte fick vi många förslag från våra medlemmar.
Vi har försökt få distriktssköterska till Torekov men inte lyckats. Kommunen bör förbättra gatuunderhållet efter fibergrävning. Har blivit bättre. Kyrkoparkens underhåll har blivit bättre. Fartbegränsning till
30 km/h har inte ändrats ännu. Fler cykelparkeringar; speciellt vid morgonbryggan ska vi arbeta med
innan nästa säsong. Samverkan med företagarföreningen i Torekov? Det finns inte någon företagarförening i Torekov. Företagarföreningen på Bjäre har aktiverats. Vi kommer att ta kontakt med den.
Vi ska ta kontakt med kommunen om vattentillgång och reningsverkets kapacitet.
Som ni vet blev det skifte i kommunledningen efter höstens val. I våras beslöt kommunen att skolan
skulle vara kvar i Torekov. Den dåvarande majoriteten fattade det beslutet. TKOM följer nu den nya
majoritetens syn på skolfrågan. Vi kommer under våren att ordna ett informationsmöte om skolan
med de politiska partierna.
Hur blir det med ev. byggnation på Sunnan 10 i Torekov. Ett planförslag har varit utställt och finns att
se på kommunens hemsida. Torekov By AB har lämnat synpunkter liksom TKOM. Gå in på kommunens
hemsida!
Vid årsmötet beslöts att höja årsavgiften till 150 kr för enskild person, 200 kr för par och 300 kr för
familj.
Jag önska er alla God Jul och Gott Nytt År!
Tord Strömberg
Ordförande TKOM
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