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Inkommit 5 september 2019 

Jag har ju som många av oss varit här sen barnsben på sommaren och är nu sen 20 år 

åretruntboende. Jag är lite bekymrad över alla tilltag såsom nedläggning av skola, dålig 

kommunikation, ingen åldringsvård, dålig vattenförsörjning och avlopp och absolut ingen etisk 

översyn av uppsättning av skyltar och byggnationer. I min värld är det viktigt att det ska se vackert ut 

och bevarande av gamla miljöer är essentiellt. Torekov har ju en unik tillgång av gammal by, hamn 

och jordbruksmark tätt inpå och många åkrar är ju nästan i byn. Detta måste förbli så och inte 

bebyggas i spekulationssyfte, vi kan inte ha en massa nybyggda hus som står tomma 10 månader om 

året. Det finns redan typ Bjäreterassen och Sol och Hav som står tomma. För mig är det viktigt att vi 

har kvar våra pärer och grönsaker runt knuten. 

Det är också viktigt att vi har affär, mack, distriktsköterska, förskola och skola. Det kan inte vara 

riktigt att skolan ska flytta till V Karup som ju är en mycket mindre ort. Det ska givetvis finnas en skola 

här kanske med specialpedagogik inom miljö natur kultur och idrott. 

Vårdboende för äldre är ju också något som ligger mig varmt om hjärtat då man närmar sig 

gudförbjude den åldern. Jag har förstått att politikerna förordar ett vårdboende i Förslöv. Hu så 

hemskt kan inte tänka mig att bo i inlandet på ålderns höst! 

Sist men inte minst måste jag nämna den absolut kaotiska biltrafiken i bykärnan under sommaren. 

Det är ett absolut måste att det råder parkeringsförbud på hamnplan och vid ´Parken´. Vissa små 

gator och gränder är totalt igenkorkade av parkerade bilar vad händer vid en utryckning av ambulans 

och brandkår? 

* 

Min familj och jag har haft möjligheten att bo i Torekov på somrarna i en herrans massa år och mina 

somrar där har format mig mycket. Torekov ligger mig väldigt varmt om hjärtat! 

Torekov har verkligen utvecklats på många sätt. I vissa fall positivt och i vissa fall negativt! 

Det finns några saker som jag gärna skulle vilja se förändrade, framförallt nu när jag själv har barn. 

- Jag hade gärna sett att det rådde körförbud på Pål Romares Gata från korsningen Storgatan ned till

Hamnplan under juli/augusti månad. Självklart måste lastbilar kunna leverera varor till 

verksamheterna samt måste de som bor på Frennegatan kunna ha tillgång till sina hus, men annars 

borde gatan bli en gågata. 

- Hade det gått att ha en söndagsmarknad på parkeringen i hamnen där bönder samt andra kan ha

små stånd och sälja sina varor? Det tror jag skulle bidra till en väldigt trevlig stämning, samt dra folk 

från kringliggande områdena vilket i sin tur skulle främja verksamheterna i byn. Det är väldigt trevligt 

när hamnfesten är på plats och det skapar mycket stämning i byn. Jag tror att en marknad hade gjort 

detsamma! 
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