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Inkommit via e-post 9 september 2019 

Förslag till den fördjupade översiktsplanen för Torekov. 

1. 
 Laddstolpar för elfordon vid hamnparkeringen och småbåtshamnen och Lyckantorget. 

2. 
Gamla Nolatofabriken, bygg om till effektiv handel ICA eller Willys, med anpassade lokaler, med 
effektiv kyla för livsmedelshandel, fisk & skaldjur, enklare restaurang - verksamhet, leverans för Post 
och System, DHL och Schenkers. 

3. 
Hamnområdet, begränsa parkeringen, bygg temporära stånd, som kan hyras ut ett tiotal gånger om 
året: 
Loppmarknader, julmarknad, hamnfest, konstmarknad, lokalproducerad matmarknad, 
grönsaksmarknad etc. Kommunen inhandlar stånd och bord och Torevi iF är arrangör och får 
intäkter. 
Hamnområdet är numera den lokala mötesplatsen numera i Torekov, bygg ut 
restaurangverksamheten och lös in angränsande bodar och utveckla dessa, fler restaurangkoncept, 
minibryggeri etc. 
Resultat = högre attraktion och större marknad för lågsäsong. 

4. 
Starta försök med självstyrande bussar, med prioritet för lågfrekventerade avgångar. 

5. 
Begränsa bygghöjder och volymer för att behålla Torekovs lågmälda profil. Skapa en realistisk 
byggvårdsplan. 

6. 
Torekovs själ. Sätt små skyltar på alla byggnader och platser som har något intressant att berätta. 
Historiskt är det mycket som har hänt på denna plats som kan vara av intresse. 

7. 
Sätt Torekovs historia på pränt.  Syftet är att få alla politiker och tjänstemän som saknar vår tradition 
snabbt skall kunna förstå de värden vi i Torekov kämpar för. 
- De flesta ansvariga i Båstad kommun är här bara några år, sedan tar deras karriärer nya språng.
Båstad är en tätort med sina problem och möjligheter, Torekov är landsbygd med helt andra 
betingelser. 

8. 
Bilda ett socIalt investmentbolag, med syfte att bygga upp en grund för företagande och möjligheter 
för unga människor. (Nätverket är de framgångsrika som har sitt sommarboende här och som förstår 
de årsboendes problem). 

9. 
Ett bättre förslag än Sunnan projektet, bygg upp en kompletterande bykärna ,enligt 
byggnadsvårdsplan antagen 25.4 1990. 
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10. 
Fastigheten där Turistbyrån ligger idag och som kommunen vill sälja. Passar perfekt för kollektivt 
äldreboende. 
 
11. 
Inga högre plank eller murar, max höjd 1.20 meter. 
 
12. 
En vädjan till alla sommargäster med egna hus i Torekov håll ett par lampor tända under 
vinterhalvåret, så vi som bor kvar slipper känslan av spökstad. 
 
13. 
Fler gatubeläggningar i bykärnan med gatusten, detta håller hastigheten nere för biltrafikanter, 
särskilt viktigt utanför G.Swensson och  kiosken. 
 
14. 
Förbjud elcyklar och mopeder (golfbilar, elfordon)  på gemensamma cykel och promenadvägar. 
På Skåneleden har detta i sommar varit ett problem. 
 
15. 
Skylt om här får vi bada hundar, till höger om  den norra bryggan i Bläsinge. 
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