TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Verksamhetsberättelse avseende 1 juli 2010 – 30 juni 2011
Föreningen har ca 300 betalande medlemmar, enskilda, par och familjemedlemmar samt 13
hedersmedlemmar.
Föreningens styrelse har under perioden haft fyra ordinarie sammanträde. I styrelsen ingår Sia Johnson (ordf.)
Tord Strömberg (viceordf.) Lars Thomander (kassör) Brita Swan (medlemsregister) Karsten Erichs, Annika
Nilsson, Ann‐Sofi Blomberg, Mats Karlsson och Birgitta Granlund. Jan Ahlin har adjungerats till sekreterare.
TKoM har deltagit i 3 Byarådsmöte, varav två besöktes av politiker och tjänstemän från kommunen.
Under verksamhetsåret har föreningen tillsammans med kommunekologen planerat för en uppresning av delar
av strandskogen i synnerhet i området kring Andre Bäck. Nedfallna träd har bl.a. tagits bort. Ett stort antal nya
fågelholkar har satts upp och ett antal s.k. ”faunadepåer” har lagts upp på olika ställen i skogen.
TKoM har tagit initiativ till en arbetsgrupp som tillsammans med kommunens trafikingenjör diskuterar och
söker finna lösningar på den ibland kaotiska trafiksituationen under högsäsong. Gruppen arbetar också med
frågor om gatuunderhåll och översyn av trafikskyltar. I gruppen ingår förutom TKoM representanter för TBSS
och fastighetsägarföreningen. Busstationen vid Jungmansgatan kommer att rustas upp och handikappanpassas.
Föreningen arbetar också för att reducera bestånden av Rosa rugosa vid Sankta Tora väg, mellan
Morgonbryggan och Ydrehall. Arbetet sker i samråd med kommunen och i samarbete med TBSS och TTBF. I
samband med arbete med stranden vid morgonbryggan hösten 2011 kommer rosenbestånden att tas bort.
Ang. mätning av badvattenkvaliteten, som TKoM bidragit till, har det konstaterats att den troliga källan till ökad
bakteriehalt i badvattnet finns i Andre Bäck. Ärendet har överlämnats till kommunens Miljöutskott för vidare
utredning.
Föreningen har till kommunen lämnat en skrivelse ang. planerad detaljplan för Flytermossen, Varan 2:24. TKoM
motsätter sig planerna med motivation att de strider mot strandskydd och landskapskydd. I området finns ett
rikt djur‐ och fågelliv som är skyddsvärt.
TKoM har vid Byarådsmöte gjort politikerna uppmärksamma på det orimliga i att biblioteket stänger under
högsäsong. Enl. beslut kommer nu biblioteket att hålla öppet hela sommaren 2011.
2011 års årsskrift kommer att handla om mat ”En smak av Torekov”, och är en bearbetning och utvidgning av
1998 års skrift. Nya recept tillkommer och även restaurangägare och matproducenter har uppmanats att bidra
med recept, kopplade till traktens mattradition.
Föreningen kommer liksom förra året att marknadsföra sig vid hamnfesten för att värva nya medlemmar, sälja
årsskrifter och T‐shirts med föreningens logo.
Föreningens ordf. och viceordf. arbetar aktivt i EU:s Leaderprojekt ”Torekov – året runt”, vars syfte är att få
fler yngre familjer att permanent bosätter sig i Torekov. Arbetet med en detaljplan för området kring
Båtsmanstorget / Båtsmansängen har påbörjats. Här ska ges möjlighet till hyreslägenheter, trygghetsboende
och småföretagande. Projektet arbetar också för att etablera en uttagsautomat och att få till stånd en bättre
kollektivtrafik.
Föreningen Torekov Kultur och Miljö
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