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Inkommit via e-post 3 augusti 2019 

Båstad kommun har belagt projektet med handklovar, tvångströja och munkavle i och med att det i 

direktiven anvisades att beslutet om att lägga ner Sandlyckeskolan i Torekov inte skulle ingå i 

projektet ”Torekovs Framtid”. 

I och med detta direktiv tvivlar jag på hur mycket hänsyn kommunen är bredd att ta för andra 

synpunkter som kommer fram under projektet. Vi måste på det bestämdaste framföra att beslutet 

att lägga ner Sandlyckeskolan måste rivas upp samt att få en försäkring från kommunen att detta är 

ett varaktigt besked. 

Skolan är ett väsentligt fundament för Torekovs bys vinteröverlevnad och att byn inte bara skall vara 

en populär sommar- turistort med en högsäsong under sex korta sommarveckor. 

Än mer väsentligt är att skolbarnen i Sandlyckeskolan kan få en naturlig insikt i den unika kulturmiljö 

som Torekov med omnejd har att erbjuda. 

Skolmiljön i Torekov är unik såtillvida att det finns skogsnatur 200 meter från skolan, strand och 

havsmiljö på 10 min. gångavstånd, tillgång till Hallands Väderö naturreservat samt den ovärderliga 

historiska och kulturella värdena som finns i den gamla bykärnan, hamnen och Sjöfartsmuseet. Allt 

detta används aktivt i undervisningen i skolan och finns på ett synnerligen lättillgängligt avstånd. 

En renovering av Sanlyckeskolan kommer att kosta en bråkdel av vad rivning och byggandet av en ny 

skola i Västra Karup kommer att kosta. Ur såväl ekonomisk som miljövänlig hänsyn vore det 

lämpligare att de relativt få skolbarnen från Västra Karup fick tillgång till skolan i Torekov och att 

skolbarnen från Grevie kunde välja om de ville gå i Förslöv, Båstad eller Torekov. Skulle Torekovs 

skola behöva utökats så finns sedan länge en 3000 m² kommunalägd tomt i direkt anslutning till 

existerande skoltomt. 

Vi kan inte acceptera att projektet inte kan diskutera och/eller kräva att Sandlyckeskolan skall vara 

kvar i Torekov. Detta måste projektet sätta sig över och understryka att detta är ett absolut krav för 

Torekovs framtid som levande och attraktiv by för åretrunboende såväl som sommarboende och 

med kraft hävda att skolans fortlevnad är i allra högsta grad av väsentlig betydelse för alla i byn och 

dess framtid. 
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