
Byaråd – Torekov  

Minnesanteckningar  

 

Ämne:  Projekt Torekovs Framtid 

 

Datum: 15 september 2019  

Plats: Sandlyckeskolan, Torekov  

Cirka 60 personer medverkade i dialogmötet 

 

• Kenneth Lennartsson inledde med att presentera vad de hittills inkomna förslagen i huvudsak 

berör och rangordnat efter antal. Alla förslag finns att läsa i sin helhet på Torekov.se 

• För att ställa samman det inkomna materialet och strukturera upp det behöver vi bilda 

arbetsgrupper. Intresseanmälan till Åsa på Turistbyrån eller till någon i 

projektledningsgruppen.  

• Flera personer gav uttryck för att nedläggningen av skolan ska vara en del av materialet trots 

att uppdraget från kommunen är att den inte ska ingå.  

Efter en tids dialog kom mötet fram till att den frågan får hanteras av de som önskar i ett 

annat sammanhang. Det enades dock om att vi i ett följebrev till projektets slut-dokument 

ska kommentera att flera ansåg att skolan borde ingått.   

• Kenneth redogjorde för hur processen framöver kommer se ut. Dokumentet från byn ska 

vara färdigt i december. Det ska ligga som grund för kommunens arbete med den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) för Torekov. Kommunen kommer arbeta med FÖP för Torekov i 

samband med översiktsplanen. Kenneth har fått information att det ska bli hösten 2020. 

Tidigare info var att kommunen skulle arbeta med det våren 2020.  

• Frågan om hur vi ska följa upp och återkoppla projektet ställdes. Kenneth föreslog ett byaråd 

i samband med kommunens förslag till FÖP ställs ut.  

• Flera personer tog upp idén om att Torekov behöver ett byaråd. Hur ett sådant kan vara 

organiserat och hanteras fanns det lite olika tankar om. Åsa (Torekovs Turistbyrå) erbjöd att 

Torekovs Turist & Badförening som även är ett bykontor kan bjuda in till ett allmänt möte där 

vi tillsammans kan bestämma om vi ska ha byaråd framöver och i så fall hur formen kan se 

ut. Det förslaget mottogs positivt.  

 

 

 

 

 


