Vårvinterbrev 2016
Kära medlemmar,
Låt mig börja med att önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året. Vi hoppas att ni, trots de
varma temperaturerna och avsaknaden av snö, fick några fina helgdagar. Nu börjar det långsamt ljusna
här ute vid havet. För föreningens styrelsemedlemmar har hösten 2015 varit individuellt arbetsintensiv
och det har varit svårt att samla alla volontärer till planerade möten. Vi har därför endast bara kunnat
genomföra ett styrelsemöte under hösten men vi har deltagit i två Byaråds möten samt i ett möte med
kommunens politiker som var organiserat av byarådet. Vi kommer att skruva upp tempot och planerar att
vara betydligt mer aktiva under våren och försommaren. Som vanligt sker ingenting speciellt fort i byn
men ändå finns det viktiga saker att informera om

1. Badbryggorna / Stranden / Poolen
Kommunen har nu öronmärkt en halv miljon som delfinansiering till en handikappbrygga vid
norra hamnen och för tillfället förs diskussioner om hur den skulle kunna utformas. Situationen
med möjliga privata sponsorer av de väldigt slitna norra badbryggorna är för tillfället oklar. Det
kommer att ske ett antal möten under våren och vi återkommer när vi vet mer detaljer.
Höst- och vinterstormarna fortsätter att skapa om vår strand. Vi har blivit informerade om att
kommunen nu inventerar stranderosionen i samarbete med grannkommunerna Halmstad och
Laholm för att kunna ta fram ett väl behövligt åtgärdsförslag.
Tyvärr finns det inga konkreta nyheter om moderniseringen av strandpoolen vilket förmodligen
innebär att det inte kommer att ske en förbättring under 2016.

2. Ensmärken
De nya ensmärkena är nu uppsatta på sina rätta platser. Vi vill återigen tacka John Nygren för
det fina initiativet och arbetet med de nya märkena, samt Kenneth Lennartsson och Bjäre Kraft
för uppsättningen av desamma.
Projektet har även uppmärksammats med en artikel i dagstidningen.

3. Centrumplan
Under hösten har det förts en aktiv dialog angående en eventuell utbyggnad av den s.k. ’gropen’
(vid ICA affären). Samtalen har skett mellan Torekov Mack AB, Byarådet och exploatören. En av
utmaningarna är mackens nuvarande placering som många, inklusive styrelsen i Torekov Mack
AB vill ha kvar på den nuvarande platsen. Kommunen kommer inte att driva frågan men
Byarådet har informerat om att kommunen kommer att ställa ut Centrumplanen, såsom
byggherren vill genomföra den, för samråd under mars månad. Det är viktigt att samla så många
synpunkter som möjligt kring detta och det blir ett ypperligt tillfälle för alla att komma in med
personliga synpunkter direkt till kommunen.
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4. Äldreboende i Torekov
Angående äldreboende har ett privat engagemang börjat ta fart med en namninsamling där
knappt 1.000 personer har visat stort intresse för ett äldreboende i Torekov. Kommunen har
hittills inte visat sig speciellt intresserade av tanken men det är väldigt tydligt att många ’Torkebor’ gärna vill vara kvar i byn även under ålderns sensommar och höst. Nu undersöks möjliga
privata initiativ.

5. Asylboende
Integrationen av ca. 80 asylsökande, som fram till slutet av mars bor i stugorna på
campingplatsen, har överlag fungerat bra. Sällan har det skådats ett sådant brett privat
engagemang av lokala eldsjälar här i Torekov som förutom mat- och klädinsamlingar även har
försökt skapa privata möten, symöten, språkutbildning och allmänt arbeta för ett större
kulturellt förstående. En av höjdpunkterna var säkerligen en stor fest i december där kvinnorna
från asyl boendet lagade underbart, spännande mat till ett fullsatt ’Café G.Swensons’.

6. Skolan
Frågan om byskolorna är fortfarande under utredning av en grupp tjänstemän under ledning av
skolchefen.

7. Strandskogen
Efter vinterns stormar så är Strandskogen i stort behov av skötsel och skogsvård. Kommunen har
lovat att ta itu med detta. Vi kommer att ligga på, så att det förhoppningsvis blir en fin,
promenadvänlig strandskog senast inför våren, sommaren 2016.

8. Medlemsavgiften – OBS: årsavgiften gäller 2015/2016
För er som känner på er att medlemsavgiften inte är betald……J
100 kronor per person / 150 kronor för par / 250 kronor för familj / Frivilliga bidrag mottages
tacksamt! GLÖM INTE att uppge namn, adress och e-post vid inbetalning på bankgiro: 3572021.
Nu återstår bara att å styrelsens vägnar önska en riktigt fin vår.
Med vänliga hälsningar - Patrik Bernstein / Ordförande
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