
Torekov om 15 år 
 
 
 
Tänk dig att om 15 år sitter ungdomarna och barnen 1 till 18 år med telefoner, ipads, datorer ja allt 
möjligt tekniskt. Vill du att barnen ska leka och ha det kul i lekparken? Vill du att ungdomarna  är 
med varandra och skapar gemenskap och vänskap?  
Jag menar inte att det är dåligt att kunna skaffa vänner på internet eller ibf, internet best friend, som 
det numera heter. Det jag menar är att man dels ska kunna ha det livet men också det aktiva. Vi vill 
gärna hitta på någonting men ska vi då ta bussen till båstad eller ta tåget till ängelholm? Alla har 
inte råd med det. Då tänker du vad då det kostar ju bara typ 30 kr att ta bussen till båstad. Ja det har 
du rätt i men för vissa personer är det en stor summa pengar. Nu är det 2019 om 15 år är det 2034 
och jag märker redan nu att jag och andra barn och ungdomar drabbas av detta tänk då om 15 år. Jag 
märker ofta själv när jag sitter och kollar på youtube hemma och pappa eller mamma kommer in 
och säger nu är det slut på skärm gör något annat istället. Och jag tänker vad ska jag göra nu då för 
det finns inte så mycket att göra i Torekov. Detta har hänt flera gånger. Torekov har förändrats 
jättemycket och har kommit en bit på vägen men det är långt kvar till en hållbar framtid för 
ungdomar, barn och även vuxna. Och därför vill jag ge några förslag på vad jag skulle vilja 
förändra. 
 
 
 

● solcellspark 
● lekplats  
● en plats att hänga på 

 
Solcellspark: Jag skulle vilja ha en solcellspark vid ängen på ICA. Det jag tänker är att 

man bygger sittplatser, mycket växter och så sätter man ut solcellslampor runt hela 
”parken” så att det kan lysa upp på kvällen och när det blir mörkt ute. Och dels blir det 

mycket miljövänligare. Detta är ungefär den platsen som jag hade tänkt att ha 
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solcellsparken på.

 
 
 
Lekplats: Jag skulle också vilja ha en lekplats vid ängen nära ica så att det hör ihop med 
solcellspark. Det jag tänker är att bygga en ny lekplats som är lite större. Så att dom mindre barnen 
kan leka och ha det kul. Det är ungefär den platsen som jag tänkte att lekplatsen ska vara på. 

 
 
 

En plats att hänga på: Med en plats att hänga på tänker jag att dom lite äldre barnen och 
ungdomarna ska ha något att göra på fritiden. Då tänker jag att man kunde ha ett hus som typ heter 



UB huset ( ungdoms och barn huset ) Där man kan spela  pingis, hitta på grejer med sina vänner och 
bara chilla. För barn med åldrarna 10 - 13 år. Detta tänker jag att campingen kan hålla i. Detta är 

ungefär den platsen som jag tänkte att vi kunde ha UB huset på.

 
Bild hämtad: https://images.app.goo.gl/o6RSkg4hUyiZqXsV7  
 
 
Lisas slutord: Tänk dig att du har haft en jobbig morgon. Spillt kaffe på skjortan eller råkat måla 
läppstift över hela ansiktet. Ditt lilla barn skriker att hen vill gå till lekplatsen och det stora barnet 
har inget att göra och allt är bara kaos. Eller vill du kunna gå till din barns favorit lekplats. Ta med 
dig go fika och kunna sätta dig i solcellsparken. Bara ta det lugnt och få liten egentid  medans ditt 
barn gungar och har det kul. Det stora barnet är på UB huset och hänger med kompisar och ha det 
kul. Och livet är på topp! Skämt och sido men här var iallafall mina förslag för att kunna få Torekov 
en bra bit på vägen till en hållbar framtid för barn, ungdomar och även vuxna. 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Lisa Boman. 
 
 



 








