
 

 

Inkommit via e-post 1 oktober 2019 
 
Hej ! 
 
Skickar in lite av mina tankar och funderingar. 
 
För näringslivet och framför allt för alla oss hantverkare som är verksamma i Torekov med 
omnejd är nedläggningen av tippen katastrofal! Det måste finnas en återvinningsstation i 
kommunen. 
 
Som näringsidkare har vi svårt att anställa mer/ny personal då utbudet av hyresbostäder är 
mycket begränsat. Gäller både säsong samt året om 
För näringslivet är nedläggningen av bussarna väldigt negativt. Många arbetar helger, både i 
byn folk som åker hit samt ungdomar som åker härifrån för att arbeta på annan ort. För att 
förlänga säsongen är det många näringsidkare som har öppet helger på för och eftersäsong, 
dessa har väldigt svårt att få ut ungdomar/personal för  att arbeta. 
 
Våra ungdomar vill känna friheten och kunna ta sig själv till Båstad/Boarp/Förslöv/ 
Ängelholm. Ett måste för en levande landsbygd. 
 
Som näringsidkare är det väldigt viktigt med en fungerande post, som töms seneftermiddag, 
kan leverera paket mm. Posten fungerar bra på Ica, men vore än bättre om ett byakontor 
fanns med post, systemutlämning, turistförmedling,  presenter, mm. ……typ Båt o Motor + 
turistbyrån ihop!!!…..  
 
Önskar ett byaråd som man kan vända sig till vad gällande saker som rör hela byn. Någon 
som har kontakten med kommunen som får reda på vad som är på gång. 
 
Vore bra om det gick en röd tråd genom allt i form av skyltar, marknadsföring av byn, 
information, mm. Detta för att stärka Torekov som varumärke. Bra om sådana saker tas upp 
i byarådet. Samt att olika föreningar kan hjälpas åt och på det sätt få en mer helhet i byn. 
Även detta kan ske genom ett starkt byaråd! 
 
Värna om byns utseende i form av hus/byggnader /nybyggnationer/renoveringar. Bevara 
den marina känslan. Torekov vid havet…. En fiskeby…. 
 
Plocka fram hamnen som hjärta i byn under sommarmånaderna. Värna om miljön kring 
hamnplan, flytta parkeringarna till ”rondellen” och göra en ”park” av hamnplansparkeringen 
under sommarmånaderna. Hjälpa Sjöfartsmuseet med underhåll samt belysning av Lots hus 
och ”Fram” för att framhäva och stärka  Torekovs landmärke!  
 
Se till att vi får en väl fungerande miljöstation i hamnområdet. 
 
Busslinjen kanske kan gå ända ner till hamnen under sommarmånaderna, bra för Väderö 
trafiken mm. 
 
Bra med handikappbadet. 



 

 

 
Önskar en bastu i anslutning till havet.  
 
Vidareutveckla padelbanan med fler aktiviteter, aktivitetshus/samlingslokal för året-runt-
boende.  
 
Säkerställ trafiken. Området kring Von Gegerfelts väg är ett av de området som det bor 
väldigt många året-runt boende. Det är med livet som insats man ska korsa Slättarödsvägen 
för att ta sig dit och därifrån. Här bör både finnas övergångsställe och farthinder. 
 
30-området kring skolan och kyrkan (båda sidorna) bör ses över med blinkande ”din fart” 
skylt farthinder eller annat. Här kör folk sällan i 30 km/h. 
 
En skylt vid strandparksskogen som hälsar en välkommen till Torekov, med info om 
parkeringar mm. En fin passande skylt. Kanske en infotavla vid grusparkeringen utanför 
campingen. 
 
 
 
Önskar att få ha kvar Sandlyckeskolan… Som bofast näringsidkare i byn känns det väldigt trist 
att skolan stänger.  
 


