
Uppleva & Göra 

En stor betydelse för ett året runt levande Torekov är ett det finns ett varierat utbud av kultur- och 

frididsupplevelser. Evenemang och aktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och engagemang, 

stärker vår hälsa och vårt välbefinnande. Det är därför viktigt att behålla, skapa och utveckla 

mötesplatser där alla känner sig välkomna och trygga. Det måste finnas platser i Torekov för såväl 

planerade som spontana aktiviteter, för rekreation, lek och kunskapsinhämtning. Platser som kan 

växa och förändras utifrån behov, samarbete, tankar och idéer. Kultur-, natur- och fritidsupplevelser 

är också en del av identiteten som lockar besökare.  

Föreningar och andra aktörer arrangerar en mängd olika aktiviteter och spelar därför en betydelsefull 

roll. Hallands Väderö är en plats dit många söker sig för en unik naturupplevelse. Att värna och 

bibehålla naturen på ön är en självklarhet men det är också viktigt att den går att nå med reguljär 

båttrafik.   

Inriktningsmål 

• Torekov har ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar året runt.  

• Det finns mötesplatser för rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter och kunskapsinhämtning.  

• Väderötrafiken är en del av Bjäres infrastruktur. 

Strategier 

• Mark avsätts för spontanaktiviteter och lek. 

• Aktiviteter för barn och unga prioriteras.   

• Mötesplatser för alla åldrar där det finns möjlighet till aktivitet, rekreation och umgänge 

förstärks och nya utvecklas.  

• Mötesplatser utformas för flexibel användning.   

• Idrottsplatsen utvecklas till ett centrum för aktiviteter och upplevelser.  

• Antalet rastplatser längs kusten och andra natursköna platser ökas.  

• Aktiviteter på stranden och havet utvecklas.  

• Samarbetet föreningarna emellan och med kommunen stärks.  

• Reguljärtrafik till Hallands Väderö säkerställs.  

Förslag 

• Stöd etablering av ett upplevelse- och utbildningscentrum baserat på hav, natur och kultur. 

Förslagsvis i hamnen.  

• Utveckla området kring Torekovs idrottsplats och gör det till en hållbar samlingsplats för alla. 

Här kan allt från ute-gym, höghöjdsbana och multiarena till målerikurser, studiecirklar och 

sociala forum kunna hållas. 

• I Sandlyckeskolan kan ett aktivitetscentrum för alla ta form. Här finns lokaler att nyttja för allt 

ifrån företagande till studiecirklar och ungdomsverksamhet.  

• Placera en bastu på/vid Norra stranden.  

• Placera ett hopptorn vid östra piren, gärna i anslutning till bastun.  

• Placera en flotte vid Norra stranden och en vid Morgonbryggan. 

• Erbjud en bad-buss till Malenbadet.  

• Gör fler rastplatser längs med Skåneleden. Några med grillplats.  

• Låt de små gröna inslagen längs med S:ta Thoras väg bli till små fikaplatser där vandrare, 

cyklister och barnfamiljen kan avnjuta sin medtagna matsäck. 



 

 

• Kommunicera tydligt ut de unika platserna för naturupplevelser (ex. fågelskådning, 

växtlighet, klapperstensfält) och kulturmiljöer (ex. gravhögar, sjöfartsmuseet). Märk 

exempelvis ut de unika platserna på kartmaterial, i appar som berättar om platserna osv.  

• Sätt upp några fågeltorn längs kusten.  

• Utöka rid-lederna.  

• Skylta upp det nya hundbadet. 

• Utveckla en eko-vänlig rekreations- och aktivitetspark på Sunnan 10.  

• Skapa en marknadsplats där second hand möter närodlat, där allt det goda och gröna kan bli 

mer tillgängligt för alla. 

• Ta fram en evenemangs- och mötesstrategi för hela kommunen.  

• Upplåt mark utan avgift till evenemang som inte är kommersiella eller där intäkterna går till 

ideella föreningar.    

• Arbeta aktivt med beteendedesign. 

• Kommunen ska genom ”en väg in” erbjuda stöd, dialog och vägledning till föreningar. 

• Kommunen ska minst en gång om året bjuda in föreningarna till ett gemensamt dialogmöte.    

 

 

 

 

 

 

 


