
Välkomna till Byaråd!

en workshop där vi arbetar fram vår framtidsvision för Torekov



Agenda

• Kort bakgrund, tidsplan och målet med dagens möte.

• Vilka megatrender står vi inför som berör vårt arbete?

• Hur ser kommunen på utvecklingen under denna tidsperioden?

• Formulera mjuka värden och skapa visioner.

• Diskutera och argumentera lösningar i frivilliga grupparbeten. 

• Dokumentera förslag.

• Lämna in och Avsluta.



Kort bakgrund och tidsplanen  för projekt
”Torekovs framtid”

• 4 jun. Kommunledningen kontaktar Torekovs Turistbyrå. 

• Bildandet av styrgruppen.

• 19 jun. Första informationsmöte för företag och föreningar.

• 7 jul. första byarådet med workshop. 

• 15 sept. andra byarådet. 

• 30 sept. portalen stängs för nya förslag.

• 2 nov. tredje och sista byarådet. Skapa slutformuleringar. 

• 15 dec. projektet avslutas och dokumentet överlämnas till kommunen



Vad händer efter dagens byaråd?

• Fortsätta insamlandet av förslag och visioner.

• Sortera förslag i olika kategorier. Styrgruppen gör detta.

• Tillsätta arbetsgrupper för att bearbeta och jämka ihop likartade 
förslag.

• Presentera materialet på 2:a byarådet.

• Ytterligare bearbeta förslag i arbetsgrupperna samt presentera 
formuleringar inför 3:e byarådet.

• Färdigställa slutdokumentet och överlämna detta till kommunen



Målet med dagens byaråd

• Utifrån mjuka frågor skapa visioner om vad vi vill.

• Vad vill vi vara stolta över?

• Var vill vi mötas?

• Vad ökar inflyttningen av fast boende till byn?

• Hur vill vi transportera oss och vart?

• Hur skapar vi en levande by?

• Hur ökar vi gemenskapen?

• Hur ökar vi positiv samverkan med kommunen?

• Hur skapar vi ett attraktivt centrum? 

• ………… 



Målet med dagens byaråd

• Dessa visioner skall senare av kommunen kokas ner i skarpa mål som 
kan konkretiseras i nya översiktsplanens olika skikt.



Vilka megatrender står vi inför? 



Innan 2050 inträffar åtta superskiften som  vi alla måste förhålla oss 
till. Det kommer att ändra attityder och levnadssätt över hela planeten

1. Världens befolkning har ökat från 8 till 10 miljarder invånare.

2. Havsnivån har stigit med 30 cm eller mer.

3. Var femte person har skilt sig minst en gång.

4. Efterfrågan på livsmedel har ökat med 70 %.

5. 20% av utvecklingsländerna har allvarlig vattenbrist

6. Mer än 50 % av alla jobb är ersatta med robotar

7. Mer än 70 % av alla invånare lever i urbana zoner.

8. Dödsfall orsakat av cancer kommer att vara nära noll för alla under 80 år.

Källa: Visit the future



Vilka megatrender står vi inför 2030?

1. Globaliseringens fotspår. 
Asien kommer att bli en stor maktfaktor. Stora delar av Asien har hög  andel ung befolkning och det internationella 
resandet kommer att öka vilket medför att besöksnäringen kommer att öka. 

2.   Fortsatt urbanisering
Nya smarta lösningar kommer att utvecklas för infrastruktur, transporter och smarta städer. Digitala kartor, ökad 
övervakning, talteknologi och chipimplantat skapar bekväma och säkra vistelser.

3.   Klimatförändringar
Behovet av nya energilösningar och vattenförsörjning ökar betydligt. Förändrade vattennivåer påverkar dramatiskt 
levnadsvillkoren. Livsmedelsförsörjningen och fattigdom kräver globala lösningar.

4. Demografins skiften
Längre liv och bättre hälsa skapar mer resande med t.ex. ”Spaturism” och ”medicinturism”. Nya marknader 
ställer om från produktions- till konsumtionssamhällen. 

5. Tekniska genombrott
Stora genombrott inom atomlära, det mänskliga nervsystemet och genteknologi kommer att revolutionera vårt sätt 
att leva. Ett enda stort genombrott skapar flera nya tillämpningar in exponentiell utveckling.
https://cloud.3dissue.com/169979/170349/199010/issue112/index.html?page=10

Källa : tillväxtverket.se

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cloud.3dissue.com/169979/170349/199010/issue112/index.html?page%3D10&data=02|01||b3725255cf7945ffc5b608d6fb0a047c|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636972417771462221&sdata=kIrKNavPvvxFgIdSIrsJpbQ24ZFQal%2BMb2PyrfASIvo%3D&reserved=0


Hur ser kommunen på utvecklingen i Torekov fram till 2028

• Befolkningsutvecklingen inom upptagningsområdet

• Fast boende eller fritidsboende

• Lägenheter med startbesked



Befolkningsutvecklingen
Torekovs upptagningsområde Torekov by

Idag 1041 personer skrivnaIdag 1758 personer skrivna

Projektets avgränsningsområde



Befolkningsutvecklingen     
inom upptagningsområdet

0-105 år

0-65 år

66-105 år



Befolkningsutveckling
inom upptagningsområdet

0-5 år

6-15 år
27-40 år

16-26 år
86-105 år

66-85 år

51-65 år

41-50 år



Bostäder

• Totala antalet bostäder i Torekov by är:             1743 st

• Antalet bostäder i Torekov med fast boende:      587 st

• Antalet fritidsbostäder blir då:                              1156 st

• Dvs. andelen bostäder där någon bor året om är :         34 %                        
därmed blir andelen fritidsbostäder i Torekov by :         66 %



Lägenheter med startbesked

Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Torekov Kommunal DP mot Granskning Sunnan 10 etapp 1 Bostadsrätter 19

Torekov Kommunal DP mot Granskning Sunnan 10 etapp 1 Hyresrätter 18

Sunnan 10 etapp 2 

Exploatören delgivit ej intresserad att driva vidare

Lägenheter med väntat startbesked

Prognos



Nu till grupparbetet

• Dela in i lagom stora grupper

• Fördela er i klassrummen

• Kl 15.15 återsamling och kort presentation av arbetet.



Inlämnade förslag kommer att kategoriseras i följande 
grupper där du kan följa dem på hemsidan.

• Näringsliv  & arbete

• Bo, bygga &miljö

• Förskola och utbildning

• Omsorg och stöd

• Trafik och Samhällsplanering

• Uppleva och göra



Tack för visat intresse!

Välkomna den 15 sept kl 09:00 då vi kallar till nytt byaråd


