
Sammanfattning Öppet Byarådsmöte  

– nya bryggor och renovering av bassängen i Torekov – 

5 november 2017 i Fabriken 

 

Sammanfattning av de frågor, idéer och förslag som kom upp under mötet och/eller inkommit 

skriftligt till Turistbyrån.  

Materialet har delgetts arbetsgruppen som tar dem med sig i det fortsatta arbetet.  

Ordbok: Tillgänglighetsanpassade bryggan - tabr 

 Det behövs p-platser och toaletter i anslutning till tabr. 

 Det måste vara lätt att ta sig från p-platserna till tabr.  

 Utöka stranden genom att flytta cykelleden närmre husen på Bläsingevägen. 

 ”Hörnet” mellan Östra piren och stranden behöver åtgärdas. I samband med byggandet av 

tabr bör detta beaktas och snyggas till.  

 Det borde vara en anslutning från tabr till stranden också. 

 Tabr borde kunna läggas i anslutning till Morgonbryggan istället. 

 Kan tabr anslutas närmre östra piren? Tryckas mot pirarmen?  

 Måste brygga 1 och brygga 2 vara så höga?  

 Kan en av bryggorna på stranden vara så bred att en mobil bastu kan placeras på den vid 

olika tillfälle?  

 Onödiga och förfulande insats att bygga nya bryggor på stranden. Bryggorna påverkar 

knappast strömmarna eftersom sandstranden norr om bryggan är på samma nivå som söder 

om den. De två "genomsläppen" som finns fungerar utmärkt.  

 Varför måste bryggan göras längre?  

 Markhöjden (sanden) vid bryggans anfang varierar år från år (storm efter storm) säkert en 

0,5 meter. Hur löses det? 

 När gjordes avvägningen av stranden? Strandprofilen på ritningen stämmer inte med 

nuvarande utseende. 

 Hur underhålls stranden när rensningsmaskinerna blockeras av bryggorna?  

 De föreslagna bryggorna ger ett mycket dominant intryck och representerar en helt ny skala. 

Varför måste det vara så storvulet när vi egentligen klarar oss med de gamla bryggorna om 

de bara underhölls. 

 Av miljö och naturhänsyn bör de bägge bryggorna bevaras. 

 Önskvärt om bassängen kunde vara öppen för allmänheten på eftermiddagar. 

 

 

Utöver ovanstående gav ett 30-tal personer uttryck för sin uppskattning att ”äntligen” få nya 

bryggor. Framför allt välkomnas en tillgänglighetsanpassad brygga.  

 

 


