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Till Torekov Byaråd   Torekov 2019-09-11 

Det har kommit in diverse förslag till Byarådet på platser som kan bebyggas. 

När man planerar för bebyggelse i ett känsligt och unikt område som Bjärehalvön och särskilt i 

Torekov behöver man beakta flera faktorer för att inte ödelägga särarten i detta område. 

Torekov är en gammal fiskeby och jordbruksbygd. Vid nybyggnation är det mycket viktigt att byns 

ursprungliga utseende inte förstörs av okänsliga och okunniga byggherrar. Historielöshet har 

fördärvat många städers och byars särart genom ovarsamhet. Det vill vi inte se i Torekov. Det går 

utmärkt att bygga nytt genom renovering. Ett utmärkt exempel är Gamlegården på Storgatan eller 

Bläsingevägen. 

Man bör starkt ifrågasätta hur många nya hus som skall byggas i Torekov by och närmaste omgivning. 

För vem skall dessa hus byggas? Kommer det att flytta in åretruntboende familjer då skolan stängs 

och busstrafiken glesnar? Det finns enligt Hemnet närmre 100 hus till salu i Torekov. Husprisernas 

utveckling de senaste 10 åren är allt annat än imponerande. 

Hyreslägenheter finns förvisso inte många. Om det skall byggas hyreshus t ex vid affären, så kan de 

byggas på ett sådant sätt att de inte förstör byns karaktär. Låt några arkitekter få skissa på förslag där 

specifikt uppdraget är att bevara Torekovs karaktär. 

Jordbruksmark bör alls inte komma ifråga för nybyggnation. Vi bör vara mycket restriktiva att 

bebygga den bördig mark som ger oss mat. Vi motsäger oss bestämt ett förslag som byggnation på 

åkermark mellan Tunbyvägen och cykelleden öster om reningsverket. 

Torekov är förutom fiske och jordbruksbygd sedan 100 år ett område för semester och rekreation för 

många svenskar med annan permanent adress. Det måste tas i beaktande att bygden sannolikt lever 

på dessa fritidsboende och även turister. 

Anledningen till att just Bjärebygden blivit ett älskat semestermål är dess unika miljö med sitt ljus och 

sin vackra natur. Tillgång till naturen är bevisligen en viktig faktor för återhämtning och avkoppling 

från stress. Grönområden ger rekreation och har i studier visat sig reducera behov av mediciner efter 

sjukdom och förkorta läkeprocesser. Grönska påverkar folkhälsan positivt och bidrar till mångfald i 

flora och fauna. Vi trivs alltså verkligen bäst i öppna landskap. Vi bör vara synnerligen försiktiga med 

att förtäta bebyggelsen ytterligare. Låt inte Torekovs särställning för rekreation gå förlorad. 

Jag vill tipsa om TV1 Vetenskapens Värld den 1 september i år som tar upp betydelsen av naturen 

som hälsofrämjare. Kan ses i 6 månader framöver. 




