
 

 

Inkommit via e-post 30 september  

 

På söndagarna 2019-07-07 och 2019-09-15 byaråds möte i Torekovs Skola så var det många ideer 

som kom fram men det är nog fler som dyker upp hos folket i byn här framöver. 

Mycket är bra redan men det finns mycket som kan bli bättre. 

Det var prat om att förlänga turistsäsongen för att på så sätt skapa fler arbetstillfälle i byn. 

Ja till viss del men, att det blir fler åretrunt boende i byn av detta är nog tveksamt. 

Mest troligt att det är folk utifrån som kör in och jobbar och bor någon annanstans. 

Flera synpunkter är angående gamla hamnplanen som man vill se en förändring mot en bilfri plan. 

Detta är en öm punkt då detta slår hårt mot besöksnäringen och för trafikströmmen i byn. 

Det är många som kommer från kransområdena i byn samt många äldre och är då helt beroende av 

bil för att ta sig fram, ska detta tas ifrån denna stora grupp. 

Enligt forskare på framtida transportlösningar i städer och byar så är det inte skilda ytor och vägar 

mellan gående, cyklar och bilar, alla samsas på en gemensam yta på de gåendes vilkor. 

 

Vad är det som gör att man flyttar till Torekov? 

 

Svaret på den frågan är sannolikt att man hittar sin livskvalité här med olika upplevelser 

Man kan tänka sig att hos många är det närheten till naturen, man kan gå på malarna längs med 

havet och för att bara en stund senare gå igenom skogen. Närheten till havet, vi har strand, klippor 

och bryggor inom några minuter. Hamnen med ett båtliv lockar många 

Att det finns olika fritidsaktiviteter för hela familjen i vår absoluta närhet.  

Det är lungnet på dessa ställen som man behöver i vardagens hets och livspussel. 

 

Det är livskvalité att köra ner och ta sitt morgondopp tidigt på morgonen för sen ta sig an dagen 

eller så tar man sig ett bad med hela familjen när man är samlade på eftermiddag/kväll.  

 

Vad behövs då för att få denna tillgång? 

 

1. Bra kommunikationer med bil, buss, tåg och flyg, har vi det då? Till viss del.  

Cykel: Det är redan idag utbyggt med cykelvägar runt och i byn men kan förbättras. 

      Bil: är ett måste, det behövs då parkeringsplatser, lätt tillgängliga i anslutning till    

      badplatser, fritidsaktiviteter, naturupplevelser samt annan service. Det måste finnas plats 

för   

      bilar till besöksnäringen. 

      Tåg: ja det fungerar väl för det mesta om vi kör med bil eller åker buss till stationerna i  

      Båstad och Förslöv.  

      Flyg: ja här ifrån når man hela landet inom 3,5 timmar, 2 timmar från hemmet i Torekov till    

      kontor i  Stockholm men i kombination med bil. 

      Bussen: där finns det väl mer att önska bland annat för att kombinera ihop övriga res sätt. 

Vi    

      ser redan idag nerdragning på antalet resor till och från Torekov 

      Framtidens Torekovsbo kommer med största säkerhet att pendla och jobba på andra orter    

      och behöver då samtliga ressätt för att få det att fungera. Att man arbetar delvis i hemmet   

      och/eller hyra en kontorsplats på en central kontorshub med god uppkoppling. 

 

2. Bostäder: För att Torekov ska utvecklas så måste det finnas byggnationen och nyproduktion    

      av bostäder, detta får inte avstanna för då blir det ett slumrande sommarsamhälle. 

Torekov ska leva hela året. 

      Torekov har genom åren blivit väldigt långt och behöver inte bli längre. Förtäta och bygg 

på    

      mark i närheten av centrum. Anskaffa mark för bostäder i närheten av centrum. Det ska inte     

      bara vara 1 familjshus utan även parhus, hus med 2-3våningar med bostadsrätter och    



 

 

      hyresrätter, trygghetsboende för äldre, detta frigör hus för andra inflyttande familjer.   

      Byggandet kan ske då både i kommunal och privat regi. Mellan områden med hus bör det   

      finnas grönområden av olika slag för olika aktiviteter. 

 

 

 

3. Service: Affären kommer nog att vara kvar men kommer att ändra form och bli mer som 

samlingspunkt för servicebutik, utlämningställe för post, paket, systembolag samt andra 

serviceåtagande. Vi ser redan idag att mer och mer varor beställs över internet och 

levereras då antingen till den egna dörren eller till ett utlämningsställe på orten. En viktig 

bit som lätt försvinner i och med att det blir ett förändrat betende när vi handlar matvaror 

är den sociala samvaron där vi får mötas på ett annat sätt i naturliga mötesplatser i form av 

fritidsaktiviteter och café/restaurang ställen. 

  

4. Barnomsorg: När det gäller barnomsorg och skola så är det beroende på att det finns 

inflyttning av barnfamiljer eller möjlighet till att bo kvar för dem som redan bor här. Bra 

skolor både kommunala och privata alternativ i närområdet är en tillgång för att öka året 

runt boende. 

  

5. Vård och omsorg: I och med en ökande medelålder och en större andel äldre är det mycket 

tal om och önskemål av någon form av en lokalt placerad sjuksköterska men de aktörer som 

har tittat på en sådan lösning finner det inte möjligt. 

Ett alternativ som skulle kunna vara en möjlighet i framtiden är ett ambullerande team med 

läkare och sjuksköterska för hembesök. Med dagens och framtidens teknik blir det möjligt 

med mer och mer avacerad vård i hemmet.  

      

6. Att göra: Utveckling av idrottsplatsen mot ett aktivitetscenter med utegym, simbassäng mm.  

      utöver det som finns idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


