
              Torekov den 10 juni 2019 
 

                                

Inbjudan ”Torekovs Framtid” 19 juni kl. 17 i Sandlyckeskolan 

Det finns idag inriktningsdokument framtaget för byarna på Bjäre dock inte för Torekov.                          

I samband med arbetet på översiktsplanen förra året lämnade därför Torekov ett förslag på att vi 

också skulle få möjligheten att ta fram ett sådant och detta har nu hörsammats.  

 

Den 4 juni bestämde Kommunledningen att Torekov själva skall ta fram ett framtidsdokument som 

visar vad vi i Torekov vill och det skall sträcka sig 10 år framåt. Dokumentet skall därefter ligga som 

grund för kommunens fördjupade översiktsplan och kommer således att bli ett juridiskt dokument 

framöver och alltså inte en rapport som kan hamna i byrålådan. 

Det viktiga är att det blir Torekovsbornas önskan och att det blir förankrat bland invånarna så att 

framtida beslut har ett genomarbetat dokument att vila sig på utan att hamna i högljudda protester. 

För Torekovs del är det därför viktigt att få med allas synpunkter gammal som ung, bofast som 

fritidsboende eller kanske turist eller besökare. 

Ämnesområden som kommer att behandlas är t.ex.: 

Arealer för Boende, jordbruk, handel, småindustri, lekplatser, förskola, parkeringsplatser osv. 

Dessutom kommunikationer, hamnen, hotell och restauranger, gång-och cykelleder, macken, 

turistnäring, idrottsanläggning, golf, tennis, idrottshall, bibliotek, naturliga mötesplatser osv. 

Beslutade ärenden typ skolans flytt till V. Karup kommer inte att ingå ej heller vatten och avlopp. 

Kommunens arbete med detaljplaner i Torekov kommer i möjligaste mån avvaktas till dess vi har 

enats om ett inriktnings-dokument. Exempelvis kommer detaljplanen för hamnen invänta vårt 

dokument.  

Arbetet har startat med en mindre styrgrupp på 6 personer men avsikten är att utöka den med fler 

ambassadörer på sikt.  

Söndagen den 7 juli kl 13.00 har vi för avsikt att hålla ett första större möte där övriga invånare via 

företag, föreningar eller enskilt ombedes deltaga för att framföra sina tankar och åsikter. Därefter 

kommer ett arbete att starta med att strukturera och konkretisera dessa idéer. Återkoppling och 

revidering kommer att ske under sensommaren och hösten för att kunna leverera ett färdigt 

dokument till Kommunen i dec 2019. 

Tjänstemännen på Båstad Kommun kommer att bistå oss och Åsa på Turistbyrån kommer också att 

vara behjälplig i denna spännande process som vi fått chansen att genomföra. 

Vi vill med detta brev bjuda in din förening/företag till ett första möte i Torekovs skola onsdagen den 

19 juni kl 17.00 där vi kommer att informera om processen som den ser ut idag. Vi ser gärna att vi får 

med både gammal som ung. 

Vänligen svara på detta brev med namn på deltagare som ämnar komma. 

Varmt välkomna! 

Styrgruppen för ”Torekovs Framtid”                                                                         

                        

Kenneth Lennartsson – projektledare Tel: 0705-88 52 75  

Åsa Ragnarsson – Torekovs bykontor admin.  

Tel: 0704-38 28 11 

 

E-post: byaradet@torekov.se 

I styrgruppen ingår: 

Kenneth Lennartsson (projektledare),  

Gösta Sjöström, Barbro Willners, Lina Boman, 

Kristin Nööjd, Peter Krikström och  

Gunilla Wästlund    

Admin: Åsa Ragnarsson  

(Torekovs Turistbyrå & Bykontor)  


