
 

 

Inkommit via e-post 29 september 2019 
 
Torekov kommer fortsätta vara en fin Turistort  under de ljusa månaderna. 
Semester på hemmaplan ökar förmodligen. 
 
Ska vi ha ett åretrunt tänk måste service finnas. 
Vill företagarna att det ska vara en året runt by eller enbart sommarby? 
 
Om företagarna vill ha en Åretrunt verksamhet – är de villiga att samarbeta, prata samarbete och 
arbeta under vintertid? 
 
Det kvittar hur många lyktstolpar vi gör fina/ hur många cykelleder det rensas o fixas till eller hur 
många nya parkeringsmöjligheter det ökas på med – det kommer inte att påverka året runt tänket 
om inte andra behov uppfylls också. 
Vi får säkert en ökad tillströmning av turister i denna tidens hemester/flygskam/bra för naturen tänk 
men  
  pratar vi om vintern så är det helt andra önskemål och behov som ställs. 
Torekov är långt ut på vischan, kallt och blåsigt och alla behöver värme, omhändertagande och 
lättillgänglighet när de kommer tillbaka till sina kalla hus i vinterkylan. 
(Väljer man Torekov Hotell, Ramsjögårdshotell eller Hovs Hallar mm får man  ju värme och service 
men ändå inga  fler val vad gäller fler restauranger, affärer eller aktiviteter i byn) 
 
 
För de som arbetar vardagar och vill  komma till Torekov för avkoppling under kalla helger behövs att 
någon restaurang är öppen.  
Att ställa sig o laga mat med ett halvfyllt kylskåp 5-6 måltider under en helg ja  det är kanske inte 
alltid det en stressad Torekovbesökare längtar efter. 
Torekov hotell ger fin och hög service men kräver dock planering,  ja vem kör ? 
 
Många har sagt att restauranger kanske kan  samarbeta dvs ta hand om åtminstone VISSA helger 
under året? 
Helger som synkas med andra företagare. 
Efter schema som bestäms redan under våren före sommaren/hösten 
Finns schemat ute, tydligt och klart kan besökare planera sina resor/innehållet i resan  till Torekov i 
god tid. 
 
Överhuvudtaget skulle alla företagare i byn kunna vara synkade med varandra.  
Att man går ut med  konst, restaurang, spa, utbildningar/kurser på en gemensam plattform ( 
turistbyråns sida?)  
som ger info om att vi har mkt här i Torekov , som tidigare sagt åtminstone vissa helger. 
 
I Torekov finns stor kunskap, kanske man kan öka på utbudet med kurser i konst, målning, snickeri, 
hälsa, mat om  
det fanns bestämda helger och att tydligt o starkt info går ut från en gemensam plats och som 
var o en har som länk på sin hemsida. 
Nu har flera lite kurser här o där under sommarmånaderna men vi kanske kan visa oss tyngre mot 
aktivitetsintresserade målgrupper om vi visar allt på samma gång.  
På annan årstid än sommaren. 
Detta medför så klar att det finns intresse att hålla kurser/lära andra mm. Återigen ligger det på 
företagen. 
(Finns lokaler i skolan vore det ju perfekt för kurser/föredrag 
 



 

 

En hel del personer nämner att de till pensionen ska flytta permanent till Torekov. 
Det går ju bra så länge man är hyfsat frisk och kan köra bil. 
Ska man tänka framåt inkluderat stigande ålder  så behövs bekvämlighet för utan 
bekvämlighet  bosätter sig/fortsätter inte folk att bo  här.  
 
När hälsan sviker/ bilen säljs krävs färdtjänst till vårdcentral i Grevie Förslöv Båstad 
Tanken med sjuksköterskemottagning vissa dagar hade säkert varit mycket uppskattat,( oavsett om 
man är gammal eller har små barn som behöver hjälp.) 
 
Att ha serviceboende/seniorboende är också en del i tanken om att inte behöva flytta ifrån Torekov 
när det blir obekvämt i vardagen för den äldre. 
 
 
Bussförbindelser måste också finnas. Att som nu dra in alla turer på helgen gör att många familjer 
med äldre barn/ tonårsbarn blir taxichaufförer under hela helgen när barnen ska förflytta sig till och 
från Båstad eller Ängelholmsområdet. Det är tungt då många gånger är det mycket körande i veckan 
också – till jobb utanför Bjärehalvön men också till aktiviteter i Båstad/Ängelholmsområdet. 
De som bor utanför Bjäre och arbetar i Torekov måste ha möjlighet att åka buss på helger. 
Även äldre/ personer utan bil blir kvar utan möjlighet att förflytta sig under helgerna. 
Åtminstone några turer om dagen borde finnas kvar. 
 
Andra trevliga saker i byn: 
Bastu vid havet 
Att ha grönsaksmarknad vid torget vissa helger 
 
Att ha helt bilfritt på hamnplanen och dess omgivning gör att äldre/rörelsehindrade har svårt att nå 
allt som erbjuds  i byn. 
Att kunna köra fram, parkera den tid det behövs är ett måste för att inte utesluta äldre/ 
rörelsehindrade som bor i utkanten /utanför Torekov.  
Givetvis mycket viktigt för företagarna också. 
Att ha helt bilfritt gynnar semesterkänslan men det är väldigt viktigt att företagaren har service mot 
alla kunder. 
Företag är kärnan till att ett litet samhälle långt ute på landet ska fungera.  
Utan företag - dött samhälle. Det måste även konsumenterna förstå. 
 
Många fina förslag finns för att förbättra Torekov och som helt säkert medför tillströmning av turister 
under sommaren.  
Torekov klarar av fler gäster under maj, juni och sep, knappast mycket mer i högsäsongsveckorna 29 
– 32 där redan nu finns problem med parkering 
Men om vi ska göra Torekov intressant för att bo i/ besöka under de andra månaderna om året 
behöver vi  företagare som vågar satsa eftersäsong/vintertid. 
Och vågar gör de kanske om de ser att andra företagare också kommer att satsa på att hålla öppet 
(orka hålla ut.. ) 
 
Omvänt – vill företagarna flytta hit? Ja säkert under sommarmånader som pop-up företag men 
vintertid? 
 
Vad behöver en nyinflyttad företagare? Gemensamma kontorsutrymme när man tröttnat på att sitta 
ensam på sitt lilla hemmakontor ensam dag efter dag? 
Kunna ha mötesrum, kunna hyra föredragsutrymme? Finns ju här o var men återigen – att samla 
information och visa möjligheter om vad den enskilde företagaren kan göra för att serva sina kunder 
kan vara till hjälp för  nyinflyttade småföretagare. 



 

 

Fler företagare- förhoppningsvis fler jobb- förhoppningsvis mer intressant att stanna i Torekov. 
 
Mycket företagaretänk men som sagt försköningsförslag/ förbättringsförslag finns det gott om men 
ska vi enbart utveckla sommaren eller även öka på vintersäsongen.. 
 


