
Näringsliv och Arbete 

Det sker stora förändringar inom näringsliv, service och arbete. E-handeln kommer att öka. 

Servicefunktioner kommer att automatiseras och digitaliseras. Elektrifiering och effektivisering av 

transporter kommer att ske i stor omfattning. Arbetslivet fortsätter att bli mer rörligt och fritt 

kopplat till arbetsgivare, arbetsplats och kunder. Denna förändring och utveckling kan med rätt 

förutsättningar gynna möjligheterna för Torekov att växa. 

För ett välfungerande närings- och arbetsliv året runt är tillgång till samhällsservice avgörande. Till 

den offentliga och kommersiella service som inte finns lokalt måste närheten säkerställas genom 

bättre och snabbare kommunikationer.  

Positiv byutveckling sker genom dialog och samarbete för att utveckla idéer och hitta lösningar som 

är speciellt anpassade till förutsättningarna i Torekov. Därigenom skapas delaktighet, förankring, 

kraft och vilja.  

Inriktningsmål 

• Torekov är en levande året runt by. 

• Det finns ett samarbetsforum mellan Torekov och kommunen.  

• Näringslivet är baserat på de naturliga förutsättningarna präglat av hög kvalité, småskalighet, 

företagsamhet och hållbarhet. 

• Det finns lokaler för verksamheter att etableras och utvecklas i.  

• Torekov har en god lokal samhällsservice. 

• Arbetspendling och närhet till kommunal och kommersiell samhällsservice är säkerställd 

genom bra och snabba kommunikationer.  

• Framförhållning och beredskap finns för små- och medelstora företag att utveckla/etablera 

sig.  

Strategier 

• Samarbete och dialog förs för att utveckla idéer och hitta lösningar som är speciellt 

anpassade till förutsättningarna i Torekov. 

• Tre geografiska områden prioriteras för näringsliv- och serviceutveckling:  

o Hamn- och strandområdet med inriktning på båtliv, badande och besökare.  

o Området Sandlyckeskolan-Sunnan 10 m.fl. med inriktning på året runt-livet och 

allmän service.  

o Torekov Hotell-området med inriktning på besöksnäringens utveckling. 

• Kommunalt ägda fastigheter som ska avyttras/utarrenderas erbjuds i första hand till en 

juridisk person med brett ägande som har för avsikt att utveckla och driva samhällsnyttiga 

verksamheter. 

• Näringslivsutvecklingen fokuseras på året runt verksamheter. 

• Lokala servicen värnas och förstärks.  

• Kollektivtrafik för effektiv arbetspendling och närhet till samhällsservice säkerställs.  

• Nåbarheten till välfrekventerade målpunkter tillgodoses genom goda allmänna 

kommunikationer. 

• Markreserv avsätts så att företag kan utvecklas/etableras. 

• Serviceverksamheter samlokaliseras för att uppnå synergieffekter. 

• Bostäder och icke-störande arbetsplatser integreras så att underlaget för service ökar. 

• FN:s mål 12 för hållbar utveckling läggs till grund för näringslivsutvecklingen. 



Förslag  

• Regelbundna möte hålls mellan Torekov och kommunen i olika konstellationer för dialog, 

erfarenhetsutbyte, kompetens- och utvecklingsinsatser som skapar delaktighet, förankring, 

kraft och vilja. Exempelvis är byaråd en bra konstellation när generella frågor ska behandlas.  

• Säkerställ förutsättningar för fortsatt livsmedels- och torghandel i anslutning till Sunnan 10 

m.fl.  

• Förlägg lämpliga kommunala verksamheter i Torekov. 

• Sälj fastigheten Hamnen 3 som inrymmer bl.a. turistbyrån till en lokal juridisk person med 

brett ägande som har för avsikt att utveckla och driva samhällsnyttiga verksamheter. 

• Etablera en bil-pool. 

• Stöd bildandet av ”Allhus” som exempelvis kan innehålla företag, kontor att hyra, by-kontor, 

samhällsservice, bibliotek, café, fritids, samlingslokal, biograf etc. 

• Skapa förutsättningar för etablering av en båt- och cykelverkstad som även kan sälja tillbehör 

och reservdelar, uthyrning av cyklar, båtar och annan närliggande utrustning. 

• Stöd utvecklingen av konstnärliga/kreativa verksamheter som konst- och hantverksgallerier, 

konstnärlig utbildning etc. 

• Stöd etablering av ett vandrarhem/internat. 

• Stöd etablering av en F-6 skola. 

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

• Ta initiativ till att en båtförbindelse mellan Torekov och Kullahalvön etableras genom ett 

samverkansprojekt mellan Båstads och Höganäs kommuner. 

• Tillsammans med bykontoret medverka i ett mentorsprogram och inkubatorverksamhet.  

• Kommunicera vikten av att utnyttja byns service – handla lokalt. 

• Riktade kampanjer till fritidsfastighetsägare att nyttja Torekovs och Bjäres utbud av tjänster, 

restauranger, konferenslokaler mm under hela året. 

• Skapa möjligheterna till att etablera bastu och ett kallbadhus vid östra piren eller vid 

Warmbadhuset. 

• Öka marknadsföringen av Torekov som etablerings- och boendeort.    

• Tillåt etablering av café- och kiosk-verksamhet vid/på norra stranden.  

• Stimulera initiativ till Mussel- och ostronodling. 

• Döp om Förslövsstation till Förslöv-Torekovstation. 

• Skapa ett system för turist- och fritidsboendeavgift/skatt som stöd för 

infrastrukturinvesteringar i VA, El och kollektivtrafik etc. 

• Stöd Torekovs IK utvecklingspotential.  

• Inspirera fritidsboende och besökare att medverka och bidra med idéflöden och kontakter 

som är värdefulla för Torekovs utveckling. 

 

 


