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Torekovs hamn är en attraktiv och värdefull hamn, som under sommarsäsongen är själva hjärtat och 

navet i Torekov. Hamnen tar emot drygt 2500 besökande gästbåtar. Många kommer från norra 

Europa och ännu fler från de skandinaviska grannländerna. Detta är en viktig del för 

marknadsföringen  ”Destination Torekov” och gynnsamt för hela Bjärehalvön samt för vårt kustnära 

kulturliv, vilket Sverige är berömt för.  Hamnen har också ca 480 båtplatser till glädje för Torekovs 

fastboende och sommargäster , vilket möjliggör ett attraktivt och aktivt båtliv. 

Hamnområdet bjuder på en mängd olika upplevelser i dag som exempelvis en fin kulturhistoria med 

sjöfartsmuseum, fina museiföremål, även seglarskola, turistbyrå, sjöräddning, Väderötrafik, 

varmbadhus, mat och dryck, bageri och glassförsäljning och en attraktiv, trygg och säker hamn för 

det gästande båtfolket. 

Därför ska hamnområdet behålla sitt kulturhistoriska värde. Ytterligare utveckling i form av 

exempelvis glass, godis och klädförsäljning i hamnens bodar behövs inte. Bodområdet ska behålla sin 

kulturhistoriska profil såsom sjöbodar för marina ändamål. En stängd fiskebod ter sig mindre ödslig i 

hamnmiljön vintertid än en igenbommad restaurang eller kiosk. 

Bodarna i de äldre delarna i hamnområdet ska upplåtas i huvudsak till marina ändamål. Material och 

färgval ska vara enhetligt traditionellt och stora glaspartier och grälla färger ska undvikas. Ersättning 

och eventuell komplettering av befintliga bodar skall göras småskaligt och estetiskt. 

 I kommande detaljplan måste en fin miljöstation ritas in så att hamnområdets verksamheters sopor 

och avfall kan hanteras på ett miljövänligt och korrekt vis. 

En tydlig begränsning av verksamheternas omfattning är viktig så att uteserveringar inte tar kajkanter 

i anspråk, vilket hindrar allmänhetens passage, skötesel av hamnarna, tillgänglighet för 

räddningsfordon mm.  Uteserveringar bör möbleras på ett för området estetiskt tilltalande sätt och 

pirarna ska vara bilfria så att allmänheten även här kan vistas tryggt och säkert. 

 En servicekaj borde iordningställas s vid Nannybryggan så att ” toatömmen” och diseltank blir 

lättåtkomligt och att gästande båtar motiveras att nyttja dessa. Fyrpiren kan då bli en attraktiv plats 

för turister och andra som vill vistas i hamnen. 

Tyvärr har ljudnivån och stöket från utelivet i hamnområdet ökat betydligt de senaste åren och en 

begränsning av ljudnivå och öppettider borde ske. I andra hamnar med så nära placering av likartade 

restaurangverksamheter är det brukligt att musiken upphör före midnatt och jag önskar att det 

samma gäller även inom Torekovs hamnområde, särskilt för de kringboende och det gästande 

båtfolket. Hög nattklubbsmusik och discomusik har inget i en hamnmiljö att göra efter midnatt, 

särskilt inte i en liten kustnära rekreationsort som Torekov. 

Hamnplan måste bli bilfri under sommarsäsongen och trafiken ner i byn måste begränsas mellan 15 – 

juni till 15 augusti. Parkeringstavlor ska sättas upp som kan påvisa de dryga 380 P platser som de 

facto finns runt om i Torekov. 
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