
Från:  
Skickat: den 10 augusti 2019 19:14 
Till: Byarådet <byaradet@torekov.se> 
Ämne: Tips til Byarådet för Torekovs framtid 

Hej 
Kanonbra idé med detta att man kan lämna in förslag. Uppskattar mycket. Här lite tyckande från en 
sommargäst sedan 60 år. 

1) En satsning på trevliga cykelstigar OCH bra cykelvägar skulle förmodligen underlätta för alla -
cyklister, vandrare och bilister. 
Som varandes cyklist boende vid golfbanan, och som skulle föredra att kunna cykla för de flesta 
ärenden, även utan superkondis, efterfrågar jag fler cykelvägar! 

Efterfrågar särskilt cykelvägar norr om 105/115-vägen mellan Torekov och Båstad. Om man idag ska 
cykla från golfbanan till Hovs hallar så måste man köra många många kilometer upp och ned i ett 
zigzagmönser innan man är framme. 
Skulle det vara möjligt att åstadkomma en cykelväg på ”tvärsen” mellan Plantahagsvägen, 
Kärragårdsvägen/Dalenvägen mellan Ängalag och Dalen och Vråenvägen till Norrebro hamn och 
kanske också från Ripagården mot Kajs fisk/Ingelstorpsvägen?  Jag vet att det idag finns en gräsväg 
från gården med grästennisbanor, ungefär mitt på Plantahagsvägen som följer muren och kommer ut 
vid fornminnet på Dalenvägen som kanske skulle kunna rekommenderas. Men därefter? 
Idag på bastad.ses hemsida finns bara Kattegattsleden utritad förutom några cykelturer från Båstad. 
Som färdväg till Torekov rekommenderas 105 - vilket ju är rena galenskapen, både för cyklister och 
bilister. 

Snart kommer om möjligt ännu fler medborgare cykla, och antalet elcyklar och äldre cyklister öka. 
För att tillgodose dem skulle man skulle kunna minska trafiken på vägarna och i byn. Men då krävs en 
satsning på cykelbanor, och att man tydligt skyltar var man får och var man INTE får cykla för att 
undvika konfliker mellan vandrare, cyklister och bilister. (Idag olika besked om vad som gäller på 
vissa delar av Skåneleden.  Får man tex cykla på gräsvägen uppe vid husen från Dalen till gården 
ovanför Gröthögarna? och från Dagshög till Burensvik?  ) 
Visst finns Kattegattsleden, men den är mer för den som är på genomfart och de vägarna är rätt 
trafikerade av bilar, så jag efterfrågar mer vägar som man slipper dela med ”galna” bilister som 
tränger ut en i åkrarna. Som Påarps kyrkoväg.  Alltså typ grässtigar för naturupplevelser.  Kanske kan 
man tom välja några småvägar på åsen som rekommenderade för bilar och några för cyklar? 

2) Flera äldre som valt att bosätta sig året-runt i Torekov har nu efter några år ändå valt att flytta till
Båstad, detta pga den usla servicen som omöjliggör året-runt-boende för äldre. 
En förbättrad service, typ sjukstation med sjuksköterska, en ”Minilada” där man kan köpa annat än 
mat, behålla macken, cykelverkstad, behålla skolan och biblioteket, och mer som uppmuntrar att 
komma även vintertid. Den dåliga belysningen gör ju också det svårt att cykla hem på vinterhalvåret. 
En direktbuss till Båstad som kanske kan gå ned via golfklubben för att attrahera fler att välja bussen. 

3) Jag tror också att alltför många sommargäster inte inser problematiken med deras val att åka till
Boarp och Båstad för att handla. Kanske lite påminnelser om vikten av att stödja det lokala 
näringslivet för att kunna behålla butiker och service, och kanske också underlätta kontakt för att 
lämna in önskemål vad som saknas i butiker och service för att de ska kunna handla i Torekov 
istället. 

4) Skapa någon större parkeringsplats där besökare under juli kan ställa ifrån sig bilen. Kanske i
skogen mellan byn och campingen eller vid Lugnet.  Visa var man kan parkera för att slippa att folk 
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åker runt. Uppmuntra p-vakter att lappa så att förbud efterföljs, men det måste vara tydligt vad som 
gäller.. 
Generellt vore en bättre skyltning bra så att man vet var man kan köra, cykla och vandra.  
 
5) Jättebra med Ingrid skogs nya guidningar och torekov.ses bättre hemsida. Gör att man har koll på 
vad som faktiskt händer och kan nyttja det! 
 
Jag noterar att ni fått många bra förslag om bla att ta bort parkeringen mitt i hamnen och hoppas att 
detta kan leda till ett mer levande torg där.  
 
Jag tror INTE att det hjälper att bygga fler hus - det finns redan väldigt många hus till salu som inte 
blir sålda, så hellre satsa på infrastruktur och service. Ett äldreboende skulle dock kanske vara en 
nyckel som drar med sig sjuksköterska, sjukgymnast etc…  
 
Lycka till! 
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