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Efter vårt deltagande i Byarådet den 7 juli, önskar vi här framföra några
synpunkter.

Anpassning till en föränderlig samhällsstruktur

Båstad Kommun säger sig idag främst vilja satsa på de stationsnära
samhällena i kommunen, där ju Torekov inte ingår. Om detta kan man
anse vad man vill, dock visar det i våra ögon på ett kortsiktigt tänkande,
medan den översiktsplan som ska tas fram är ett långsiktigt dokument.

Undertecknade är delägare i fastigheterna Torekov 98:30, 98:31 och
98:32 (gården som ligger en bit från vägen på Tunbyvägen 40), vilka
idag utgör en stor del av det centrala Torekov. Vi anser att dessa i den
kommande översiktsplanen bör utgöra mark möjlig för bebyggelse,
ungefär i samma utsträckning som i planen från 2007 (där det för övrigt
ingår ett stort inslag av grönområden). Om inte, så förspiller kommunen
möjligheten att utveckla Torekov och tillföra nya, angelägna, och
centralt belägna funktioner i byn för många år framöver.

Även om man från kommunalt håll idag inte tror på en tillväxt av den
fasta befolkningen i Torekov, och då främst barnfamiljer, är vi
övertygade om att detta är en situation som kan komma att ändras
snabbt och inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi lever ju i en minst sagt föränderlig tid, och tanken är inte orimlig att
det inom några år utvecklats nya system inom kommunikationer,
arbetsliv och även skolan, som kommer att ställa många gamla
begrepp på ända, och där exempelvis ett stationsnära läge inte är en
nödvändighet för en specifik orts utveckling och tillväxt. 

Värna om resterna av det gamla kulturlandskapet 

Här må vi förvisso vara partiska, men vi anser i vilket fall att vår gamla
släktgård på Tunbyvägen 40, utgör ett vackert, viktigt och omväxlande
inslag i landskapsbilden. 

Vi önskar därför att marken väster om gården (gränsande till
Tunbyvägen och Litorinavägen) inte ska bebyggas. Här tänker vi oss
ungefär som i 2007 års översiktsplan, där denna mark är klassificerad
som grönområde. Vi anser att marken även i kommande plan bör
klassas som grönområde, med ängsmark och med bevarande av de
gamla gärdsgårdarna.

Ett annat trevligt inslag vore att öppna upp och återskapa den bäck som
en gång runnit över marken. 
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Väg som förbinder norra och södra Torekov

Vi vill även ta fasta på är det som redan några av barnen på mötet
påpekade, det faktum att Eneborgsvägen idag är hårt belastad. I 2007
års översiktsplan finns en väg inplanerad, vilken binder samman de
”gamla” norra delarna av byn med de ”nya” södra. Med all den
nybyggnation som ägt rum i södra Torekov, och som alltjämt fortgår,
torde denna väg vara ännu mer angelägen nu än för 10 år sedan. 

En direkt och nära förbindelse mellan dessa delar skulle inte bara
avlasta Eneborgsvägen, utan även Tunbyvägen i väster. Eneborgsvägen
upplevs dessutom av många boende i de södra delarna som en onödig
omväg, när man vill ta sig ner till bykärnan. Och, åtminstone som bilist,
måste man då via vänstersväng köra ut på den större och mer
trafikerade Slättarödsvägen. En viktig trafiksäkerhetsaspekt! 

Vårt förslag är därför att denna väg förverkligas, naturligtvis med en
separat cykelbana. 

Bilaga: kartutdrag från 2007 års översiktsplan
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