Bakgrund till fördjupad Översiktsplan för Torekov 2022
När kommunen vill ha in synpunkter på den föreslagna översiktsplanen för Båstads kommun med
tidshorisont 2030 bjuder Torekovs Turist & Badförening in representanter från byns föreningar för att
gå igenom materialet. Mötet kommer fram till att det finns en samsyn på flera punkter. Dessa
sammanfattas och skickas i september 2018 in gemensamt till Båstads kommun. Utöver
synpunkterna på översiktsplanen efterfrågar föreningarna att det görs ett inriktningsdokument
(fördjupning) för Torekov. Föreningarna som står bakom skrivelsen är:
Föreningen Torekovs gamla skola
Torekovs Fastighetsägarförening
Torekovs Turist & Badförening
Torekov-Västra Karups Röda korset krets
Torekovs Båtsällskap
Torekovs IK
Torekovs Föreläsningsförening
Föreningen Torekov Kultur & Miljö
Torekov By AB
I juni 2019 får byn en fråga från kommunledningen om att inkomma med beskrivningar hur man vill
att byn ska se ut och utvecklas de kommande 10 - 15 åren. Kommunfullmäktiges ordförande; Thomas
Andersson är kommunens drivande kraft och Kenneth Lennartsson blir byns projektledare för det
arbete som inleds den 4 juni 2019 och kommer att pågå till den 11 december 2019. Projektet döps till
Torekovs framtid. Kenneth knyter till sig en projektgrupp och Torekovs Turist- & Badförening får
uppdraget att administrera och kommunicera projektet. Under projekttiden kan alla lämna in förslag
och formulera sina tankar och idéer om Torekovs framtid. Det ordnas flera öppna byaråd, man kan
däremellan även lämna in förslag muntligt på Turistbyrån eller till någon i projektgruppen. Det går
även att e-posta sina förslag. Projektgruppen besöker föreningsmöte, skolan med mera för att fånga
upp så många tankar som möjligt. I december 2019 lämnas projektets slutrapport; Torekov – byn vid
havet till kommunen. Den innehåller sex kapitel om olika aspekter av utvecklingen av byn. Bland
annat Bygga, Bo & Miljö, Trafik & Kommunikation och Stöd & Omsorg. Projektet finns dokumenterat
på torekov.se.
Den 20 maj 2020 antar kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och beslutar
samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram. Rapporten Torekov – byn vid
havet ska enligt beslutet vara ett stöd vid framtagandet av FÖP Torekov.
På kommunens fullmäktigemöte den 21 oktober 2020 antas en projektplan för fördjupad
översiktsplan för Torekov. En politisk styrgrupp bildas och arbetsgruppen till rapporten
Torekov – byn vid havet ska utgöra referensgrupp.

