
Torekovs framtid. 
 
Näringsliv och arbete. 
Båstad kommun jämställer Torekov med Hovs hallar. Som utflyktsmål värt att besöka. 
Ambitionen från kommunen och intresset från företag att förlägga någon producerande 
verksamhet som Nolato hit, även om det intill Nolato finns mark för en sådan, verkar 
små. 
Detta medför att vi hamnar på egenföretagande eller besöksnäringar.  
Egenföretagare väljer att bosätta sig i Torekov om det finns vettig service: 
Kommunikationer, butiker, post, mack, restauranger, bibliotek, förskola/skola mm. Här 
finns uppenbara brister. 
Besöksnäringar kan generera åretrunt arbeten där Torekov hotel är ett bra exempel. 
Annat blir mest troligt koncentrerat till sommarperioden. 
 
Bo bygga och miljö. 
Åretruntboende kräver samma sak som egenföretagare. Se ovan. 
Sommarboende önskar samma sak som Besöksnäring. Se nedan. 
Miljön och det speciella med Torekovs placering längst ut på Bjärehalvön kräver 
eftertanke. Stränderna med strandmalen, återstående skogar och åkermarken är det  
viktigt att bevara. Nybebyggelse bör koncentreras till redan bebyggda områden, förtäta 
snarare än att ta nya områden i anspråk, och önskvärd maxhöjd vore två våningar. 
FÖRSLAG: 
Bastu och badhus längst ut på östra bryggan i småbåtshamnen. 
Sunnan är planerad. Se Omsorg och stöd. 
 
Förskola utbildning. 
Förskola/dagis i Torekov är ett måste. Tror att skolans flytt till Västra Karup är 
acceptabel för de flesta. Att skolbarn måste bussas eller på annat sätt färdas till skolan är 
nog normalfallet i Sverige. 
FÖRSLAG:  
-Det vore intressant att förlägga någon annan utbildning till Sandlyckeskolans lokaler. 
Detta skulle skapa åretrunt arbeten för ett flertal personer och medföra att elever och 
lärare skulle röra sig i Torekov och tillföra underlag för verksamheter i Torekov.  
En ansökan om en ett-årig eftergymnasial konstskola lämnades in till Myndigheten för 
yrkeshögskolan våren 2018. Tyvärr blev det avslag. Kanske kan detta tas upp igen i nytt 
upplägg. (Kan lämna mer information om denna ansökan). 
-I skolans lokaler borde även ett vandrarhem kunna inrymmas. Behov bör finnas utifrån 
de cykel- och vandringsleder som passerar Torekov men som idag inte lockar besökande 
att till en rimlig kostnad stanna över natt. 
-Gymnastiksalen är en fantastisk lokal för föreställningar/konserter/utställningar mm.  
 
Omsorg och stöd. 
Hemhjälpen har idag en lokal i Fabriken. Detta för att minska transporterna för 
hembesök på västra Bjäre.  
FÖRSLAG:  
Ett äldreboende som del av Sunnan borde planeras in. Tror att det skulle uppskattas av 
både åretruntboende och sommargäster.  
Här borde också en bättre lokal för hemhjälpen kunna ordnas. 
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Trafik och samhällsplanering. 
Naturligtvis är det ett problem att det går så få bussar direkt till Båstad. Även om det 
inte är prioriterat med direktbussar så borde tätare trafik vara en självklarhet. 
FÖRSLAG:  
Små bussar/elbussar. Självgående i en framtid. 
 
Uppleva och göra. 
Hallands Väderö är central och båttrafiken dit viktig. Strandmalarna med sin unika natur 
är också en central del liksom tallskogen mot campingen. Det handlar om både växt och 
djurliv. 
Besöksnäring kräver mer än enbart speciellt läge eller natur. Det krävs alternativa 
rekreationsmöjligheter och möjligheter till informationsinhämtning. Här finns mycket 
att göra. 
FÖRSLAG:  
-Bygg ett naturum vid stora parkeringsplatsen vid småbåtshamnen som gäller både för 
Torekov med omgivningar och Hallands Väderö. 
-Bygg bastu och badhus längst ut på östra bryggan i småbåtshamnen. 
-Flytta Mobys schack, som stör båtar i gästhamnen, till andra sidan mot småbåtshamnen. 
Lokal finns i före detta båtshoppen. Viktigt att det finns ett enklare ställe där man kan 
hänga och enbart ta en öl och lyssna på musik. 
-Skolans lokaler som blir tomma om två år borde kunna användas för ny verksamhet: Ny 
eftergymnasial skola, kortare utbildningar, föreställningar som teater mm, vandrarhem. 
-Cykel och vandringsleder passerar genom Torekov och vi borde kunna bereda 
övernattningsmöjligheter för dessa och andra till en rimlig kostnad. 
-Cykelreparation och uthyrning bör startas i samarbete med Turistbyrån, campingen  
och Torekov Hotel. 
 
Allmän fundering. 
Fabriken borde kunna vara ett nav för olika typer av verksamheter. Men då den är 
privatägd är det svårt att veta vad som kommer att hända på några års sikt. 
Det känns för mig oklart vad tanken med lokalerna är idag och hur man vill utveckla 
dem. Konsthallen har för låg aktivitetsnivå. Konstnärsateljeerna är för få. Båt och motor 
har lagt ner. Cykelreparation och uthyrning har lagt ner. Det som verkar gå bra och 
verkar året runt är pizzerian. Kanske är det Sandlyckeskolans lokaler som ska ersätta 
Fabriken om inte Fabriken utvecklas. 
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