
 

  

 

    
 

Samrådsunderlag 
 
 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

 

Tillståndsansökan Torekovs 

avloppsreningsverk 
 
 

 
 

 
Slutversion 

 

 
Göteborg 2019-10-17 



 

  

 

Ramböll Sverige AB 

Box 5343, Vädursgatan 6 

402 27 Göteborg 

 

Telefon 010-615 60 00 

 

 

Unr 1320028142 Organisationsnummer 556133-0506  

 
Tillståndsansökan Torekovs 
avloppsreningsverk 
 

Samrådsunderlag 

Datum 2019-10-17 

Uppdragsnummer 1320028142 

Utgåva/Status Slutversion 

     

     

     

     

 

Tobias Olsson Anna-Lena Wullf/Ulrica Larsson  Nina Wennström 

Uppdragsledare Handläggare       Granskare 

 

 



 

1 av 12 

 

Samrådsunderlag 

 

Tillståndsansökan Torekovs avloppsreningsverk 

Unr 1320028142 
 

Tillståndsansökan Torekovs avloppsreningsverk 

Samrådsunderlag 

1. Inledning 

Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort. 

Avloppsreningsverket togs i drift på 1960-talet och byggdes senast ut 2001. 

Avloppsreningsverket tillförs kommunalt och industriellt avloppsvatten från 

tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv samt från de mindre orterna 

Hov, Rammsjö, Killebäckstorp och stora delar av den kustnära bebyggelsen mellan 

Stora Hult och Torekov. Antalet anslutna personer är ca 13 000.  

NSVA AB (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är sedan 2009 verksamhets-

utövare och avser nu att ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt 

verksamhet vid fastigheten Torekov 98:20. Ansökan föranleds av att gällande 

tillstånd anses gammalt och har lämnats med stöd av då gällande miljöskydds-

lagen. Tillstånd lämnades 1995 och kompletterades 1999 med tillstånd till 

ombyggnad och förlängd prövotid för fastställande av villkor. Villkoren fastställdes 

2005. En inbjudan till samråd med möjlighet att lämna synpunkter på 

samrådsunderlag gjordes juli 2017. Synpunkter på samrådsunderlaget lämnades. 

I samrådsunderlaget från 2017 angavs att verksamheten planerades att bedrivas 

på samma sätt och i samma omfattning som idag. Det fanns då inga planer på 

ombyggnationer eller förändringar i avloppsreningsverkets processer. 

Efter genomfört samråd har en kapacitetsutredning gjorts med underlag av 

Båstads kommuns befolkningsprognos till år 2050. För att klara den ökade 

befolkningstillväxten, främst ökning av permanent boende, i framtiden behöver 

NSVA AB förutom förnya tillståndet enligt miljöbalken även söka för en framtida 

kapacitet av 18 200 pe, personekvivalenter. Kapacitetsökningen innebär på sikt 

att en ombyggnad krävs av den biologiska reningen, då både 

aktivslambassängerna och mellansedimenteringen blir överbelastade vid en 

framtida belastningsökning. Tillståndsansökan omfattar inte ledningsnätet utan 

endast reningsverkets verksamhet vid anläggningen på fastigheten Torekov 

98:20. Eftersom förutsättningarna har ändrats görs det därför ett förnyat samråd. 

 

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genom-

föras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta 

synpunkter kring verksamheten. Samrådet omfattar verksamhetens lokalisering, 

omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan samt miljökonsekvens-

beskrivningens innehåll och utformning. Framförda synpunkter kommer att 

beaktas och inarbetas i tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-

beskrivning och teknisk beskrivning. 
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2. Administrativa uppgifter 

Huvudman/Sökande Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Organisationsnummer 556765–3786 

Anläggningens namn Torekovs avloppsreningsverk 

Anläggningens platsnummer 1278-50-004 

Fastighet Torekov 98:20 

Adress Tunbyvägen 79 

269 78 Torekov 

Fastighetsägare Båstad kommun 

Kontaktperson Pär Gustafsson Avdelningschef 

Avloppsrening & Miljöchef 

Telefon 010-490 97 87 

E-post par.gustafsson@nsva.se 

Huvudverksamhet 90.10B 

Tidigare beslut -Tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i 

Kristianstads län, 1990-12-17 

-Tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i 

Kristianstads län, 1995-11-20 

-Tillstånd till utbyggnad och förlängd 

prövotid, meddelat av Länsstyrelsen i 

Skåne län, 1999-11-18 

-Slutliga villkor fastställda av 

Länsstyrelsen i Skåne län, 2005-12-22 

Prövningsmyndighet Miljöprövningsdelegationen  

Länsstyrelsen Kristianstads Län 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne 

3. Lokalisering och områdesbeskrivning 

Avloppsreningsverket är beläget i kustområdet strax söder om Torekov tätort och 

ligger på fastigheten Torekov 98:20 med havet väster om anläggningen och 

hedmark i den närmsta omgivningen. Närmaste bostadsfastighet är belägen ca 

150 m öster om avloppsreningsverket, Figur 1. Utgångspunkten för denna 

ansökan är att Torekovs avloppsreningsverk även i framtiden ska finnas kvar och 

bedriva sin verksamhet inom samma fastighet där verksamheten nu bedrivs. För 

att klara den ökade prognostiserade befolkningstillväxten fram till år 2050 behövs 

ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för en framtida kapacitet av 18 200 pe, 

personekvivalenter. Detta innebär på sikt att en ombyggnad krävs av den 

biologiska reningen. Nuvarande utsläppsvillkor föreslås gälla även i framtiden trots 

ökad belastning på reningsverket. Någon omfattande ombyggnation av 

reningsverket planeras inte de närmsta åren. 
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Figur 1 Översiktskarta över Torekovs avloppsreningsverk. Rödmarkerad cirkel 
visar avloppsreningsverkets placering. 

4. Verksamhetsbeskrivning 

Inkommande avloppsvatten behandlas i avloppsreningsverket genom mekanisk, 

biologisk och kemisk rening. 

 

Mekanisk rening 

Inkommande avloppsvatten kommer in till inloppspumpbrunnen på 

avloppsreningsverket i två ledningar. En ledning norrifrån som betjänar Torekovs 

samhälle och en söderifrån som betjänar övriga delar av verksamhetsområdet. 

Det inkommande vattnet går igenom till gallerstationen där spillvattnet renas från 

stora föroreningar som tops, papper, trasor mm. Avskilt material från gallret 

tvättas och pressas innan det avförs som hushållsavfall. I efterföljande sandfång 

låter man sand och grus sjunka till botten. Sanden tvättas och omhändertas av 

externt företag, Olssons åkeri. 

 

Biologisk rening 

Den biologiska reningen sker i en aktivslamanläggning som börjar med ett 

anaerobt steg följt av en anoxisk zon. I den anoxiska zonen sker denitrifikationen 

av nitrat som recirkulerats från de sista aeroba bassängerna. Därefter följer en 

zon som antingen är anoxisk eller aerob, styrningen av denna varieras beroende 

på belastningen på verket. Slutligen finns två parallella aeroba zoner i vilka 

nitrifikationen och resterande BOD7-reduktionen sker. 
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I efterföljande mellansedimentering avskiljs det biologiska slammet som delvis 

återförs processen via en returledning till det första biologiska steget. 

 

Kemisk rening 

Efter mellansedimenteringen sker tillsats av polyaluminiumklorid för efterfällning 

av kvarvarande mängd fosfor. Det bildade kemslammet avskiljs därefter i 

efterföljande slutsedimentering medan det renade vattnet slutligen leds ut i 

Skälderviken. 

 

Slamhantering 

I samband med det biologiska och kemiska reningsstegen bildas slam. Slammet 

samlas upp och leds till den biologiska slambehandlingen bestående av fyra 

bassänger. Dessa syftar till att reducera innehållet av BOD och kväve i slammet. 

Den första bassängen är utrustad med dysor och omrörare för möjlighet till 

luftning. I nästa två bassänger finns enbart omrörare. I den sista delen finns både 

möjlighet för luftning och omrörning. Biologiskt slam från mellansedimenteringen 

inkommer till första bassängen och kemslam från slutsedimenteringen inkommer 

för närvarande till tredje bassängen. Slam för recirkulation uttas från sista 

bassängen och tillförs biosteget i den första anaeroba zonen. 

 

Överskottslam förtjockas i slamförtjockaren som är av typen gravitations-

förtjockare och syftar till att öka slammets torrsubstanshalt (TS). Slutligen 

avvattnas slammet via centrifugering. För bättre avvattning tillsätts polymer före 

centrifugering. Rejektvattnet från avvattningen leds till det första biologiska 

steget. 

 

Efter slamavvattningen samlas slammet upp i containrar en kort tid innan det 

hämtas av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Allt slam har använts till 

jordtillverkning. 

 

Avloppsledningsnät 

Tillståndsansökan omfattar inte ledningsnätet. I Båstad finns 29,1 mil 

spillvattenledningar, fördelat på 12,5 mil till Hedhuset i Laholms kommun och 16,6 

km till Torekovs avloppsreningsverk. På ledningsnätet finns även 15 

pumpstationer. Spillvattennätet är separerat från dagvattennätet. 

5. Områdesbeskrivning 

5.1 Planförutsättningar och bebyggelse 
Torekov avloppsreningsverk ligger inte inom detaljplanelagt område. Framtagande 

av en ny översiktsplan för Båstad kommun pågår. Enligt samrådshandlingar för ny 

översiktsplan ska kommunen behålla restriktioner om nybyggnation och 

skyddsavstånd kring Torekovs reningsverk enligt nuvarande gällande 

översiktsplan (ÖP 2008). I Båstad kommuns gällande översiktsplan (ÖP 2008) 

ligger avloppsreningsverket inom område som är markerat som reningsverk. I den 
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fördjupade översiktsplanen för Torekov, antagen 2007-08-09, är 

avloppsreningsverket markerat som befintlig verksamhet och med en skyddszon 

om 200 meter runt avloppsreningsverket, inom vilken ny bebyggelse inte bedöms 

lämplig. Generellt föreslår den fördjupade översiktsplanen att det inte ska tillföras 

ny bebyggelse inom ett avstånd inom 330 meter kring avloppsreningsverket.  

 

Närmaste befintliga bostadshus ligger ca 150 meter från avloppsreningsverkets 

östra sida. I övrigt är det ca 240 meter till de närmsta bostäderna som ligger norr 

och sydost om avloppsreningsverket. Den tillståndssökta verksamheten är i 

överensstämmelse med gällande översiktsplaner. 

 

Avloppsreningsverket ligger inom ett vattenskyddsområde (Torekovs samhälle, 

NVR-id 2012258) för grundvattentäkt, Figur 2. Länsstyrelsens beslut om 

vattenskyddsområde gäller från och med 1974-07-16.  

 

Figur 2 Karta som visar vattenskyddsområde Torekov. Vattenskyddsområdet är 
markerat i blått. Avloppsreningsverket markerat med röd cirkel. (Länsstyrelsens 
WebbGIS) 

 

Vid kontakt med handläggare vid Länsstyrelsen i Skåne uppges att avlopps-

reningsverkets verksamhet inte innebär någon konflikt med de föreskrifter som i 

nuläget gäller för vattenskyddsområdet. Om uppdatering av föreskrifterna sker 

kan förutsättningarna ändras. 
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5.2 Naturvärden och vattenmiljö 
Nordvästra Skånes havsområde runt Bjärehalvön och runt Kullen och ut till 

ekonomisk zon i södra Kattegatt är utpekat som ett Natura 2000-område enligt 

Art- och habitatdirektivet, Figur 3. Skyddade naturtyper inom området är 

sandbankar och rev. Området är också skyddat för ett stort antal fågelarter samt 

gråsäl, knubbsäl och tumlare. Avloppsreningsverkets verksamhetsområde 

respektive utloppspunkt ligger utanför Natura 2000-områdets gränser. 

 

 

Figur 3 Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde, blå raster. 

Avloppsreningsverket markerat med röd punkt. (Grundkarta Länsstyrelsens 

WebbGIS). 

 

Naturreservatet Södra Bjärekusten och ett Natura 2000 område ligger angräns-

ande till reningsverksområdets västra sida, Figur 4. Havsområdet utanför omfattas 

av ett djur- och växtskyddsområde. Det långsiktiga bevarandesyftet med det 

Natura 2000 klassade området är att upprätthålla de förekommande naturtyperna 

i en gynnsam bevarandestatus av skyddsvärda arter och naturtyper.  

 

Naturreservatet Södra Bjärekusten omfattar kustområdet och marina miljöer ut till 

ca 20 meters djup. Området har mycket höga natur- och kulturvärden samt 

geologiska värden. Området är dessutom viktigt för det rörliga friluftslivet med 

möjlighet att vandra längs nästan hela Bjärekusten. Reservatsföreskrifterna som 
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gäller åtgärder, aktiviteter och verksamhet inom reservatsgränserna, syftar till att 

skydda och främja områdets natur- och kulturvärden.  

 

Reservatsområdet väster om avloppsreningsverket består av hävdade strandängar 

och bedöms ha goda förutsättningar för strandfågel.  

 

Djur- och växtskyddsområdet i havsområdet utanför kusten, innebär att ejder i 

området är fredad mot jakt.  

 
Figur 4 Karta som visar del av Natura 2000-området Bjärekusten och Bjärekustens 

naturreservat, grönt raster med blå gräns. Avloppsreningsverket markerat med 

röd cirkel och dess utlopp med blå cirkel. (Grundkarta Länsstyrelsens WebbGIS) 

 

I den bevarandeplan som upprättats för Natura 2000 området, identifieras de 

största riskerna för skada på området. Det som i bevarandeplanen identifierats 

som största riskerna för strandmiljöerna är:  

 

• Oljeutsläpp, kvävenedfall och övergödning i havet som kan påverka 

artsammansättningen.  

• Igenväxning med bland annat vresros, en, tall och asp.  

• Bebyggelse och annan exploatering. 

 

För Natura 2000-fåglarna har de största riskerna identifierats som:  

• Upphörd hävd och igenväxning av betesmarkerna. 

• Försämrad vattenkvalitet i havet. 

• Friluftsliv som inte tar naturhänsyn t ex rastning av lösgående hundar etc.  
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Avloppsreningsverkets utsläppspunkt för utgående vatten är förlagd till havet och 

leds genom ett 500 meter långt utloppsrör. Utloppet mynnar i Skäldervikens 

kustvattenområde nära (500–1000 meter) gränsen till Laholmsbuktens kust-

vattenområde, som ligger norr om utloppspunkten. 

 

Enligt Vattenmyndighetens bedömning har Skälderviken och Laholmsbukten, som 

ligger söder respektive norr om Bjärehalvön, måttlig eller otillfredsställande 

ekologisk status bland annat med avseende på övergödning och miljögifter. Den 

kemiska ytvattenstatusen är god enligt Vattenmyndighetens bedömning.  

5.3 Kultur- och friluftsvärden 
Avloppsreningsverket ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv 

enligt 3 kap miljöbalken, Figur 5. Bland annat påtalas de goda förutsättningar som 

finns för berikande upplevelser förknippade med natur och kulturmiljöer och 

friluftsaktiviteter med eller utan vattenanknytning.  

 

Figur 5 Karta som visar del av riksintresse för friluftsliv, grönt raster. 

Avloppsreningsverket markerat med röd cirkel. (Grundkarta Länsstyrelsens 

WebbGIS) 

 

Avloppsreningsverket är lokaliserat intill en strandäng som ur friluftssynpunkt 

framförallt antas vara av intresse för fågelskådning och i viss mån för promenad i 

strandängsterrängen. 

 

Avloppsreningsverket ligger också i nära anslutning till Dalshög som är ett 

riksintresse för kulturvård enligt 4 kap miljöbalken. Inom Dalshög finns stora 

gravhögar, gravrösen, fornåkrar och hällristningar.  
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Vidare finns även ett riksintresse för naturvård i nära anslutning till avlopps-

reningsverket. Avloppsreningsverkets utlopp för utgående vatten mynnar inom 

området som är klassat som riksintresse. Området som helhet utgör den södra 

utposten för många marina växt- och djurarter, som i övrigt förekommer på 

västkusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och uppväxtområde för bl.a. sill och 

flatfisk samt yngelområde för säl. Området hyser ett stort antal häckande 

sjöfåglar inkluderande ovanliga arter. Här finns enda häckningslokalen i Kattegatt 

för grissla, tordmule och sillgrissla. Den största kolonin häckande tobisgrissla finns 

inom området. Området har stor betydelse för flyttfågelstrecket med rastande och 

födosökande fågelarter. 

6. Miljöpåverkan 

De miljöaspekter som påverkas av verksamheten är främst vattenmiljön. Ljud-

påverkan från själva verksamheten och tillhörande transporter bedöms vara 

begränsad. Viss påverkan från lukt kan förekomma, framför allt vid driftstör-

ningar. Påverkan på landskapsbilden bedöms som oförändrad då. Miljöaspekterna 

beskrivs översiktligt nedan. 

6.1 Vattenmiljö 
Avloppsreningsverkets utsläpp är förlagt till havet och leds genom ett 500 meter 

långt utloppsrör. I gällande tillstånd regleras halterna av fosfor, totalkväve, pH 

och BOD7. Under åren 2014 till 2016 har rikt- och gränsvärdena för dessa 

parametrar med god marginal innehållits undantaget kvartal 3, år 2016 då 

riktvärdet för totalfosfor överskreds (0,5 mg/l relativt riktvärdet 0,3 mg/l). 

Överskridandet berodde på en period med slamflykt i slutsedimenteringen som 

genererade förhöjda totalfosforhalter. Under sommarmånaderna 2017 och 2018 

har verket haft problem med kvävereningen. Riktvärdet för årsmedelvärdet av 

totalkväve-halterna har inte överskridit. Orsaken till problemet bedöms vara den 

höga belastningen av turism. 

 

Lokaliseringen av avloppsreningsverkets utsläppspunkt längst ut på Bjärehalvön, 

innebär att utgående vatten från avloppsreningsverket bedöms ha en mycket 

begränsad påverkan på Skäldervikens och Laholmsbuktens förhållanden. 

 

Avloppsreningsverkets verksamhet är befintlig och har bedrivits på platsen sedan 

1960-talet. Tillståndsansökan gäller fortsatt drift och förnärvarande planeras inga 

omfattande om- eller utbyggnationer av avloppsreningsverket i samband med 

ansökan. En successiv om- eller utbyggnad av den biologiska reningen kommer 

att ske med anledning av framtida befolkningsökning. Ett nytt tillstånd enligt 

miljöbalken innebär inte någon förändring i påverkan på omgivningen. 

 

Havsområdet Skälderviken och Laholmsbukten är påverkade av övergödning. En 

alternativ lokalisering av ett avloppsreningsverk för Torekovområdet skulle 



 

10 av 12 

 

Samrådsunderlag 

 

Tillståndsansökan Torekovs avloppsreningsverk 

Unr 1320028142 
 

sannolikt inte innebära någon förbättring av situationen i havsområdena då de 

fortfarande skulle vara recipient för det renade vattnet. Nuvarande lokalisering 

längst ut på Bjärehalvöns spets bedöms som ett alternativ med mindre påverkan 

på Skälderviken och/eller Laholmsbukten än andra alternativa lokaliseringar. 

Verksamheten bedöms därför inte påverka riksintresset enligt 3 kapitlet 

miljöbalken negativt i någon betydande grad. 

6.2 Transporter 
Transporter till och från avloppsreningsverket utgörs av personaltransporter, 

transporter av slam, mottagning av varuleveranser (kemikalier och förbruknings-

varor) samt transport av restavfall. Transporterna beräknas öka från 264 till 315 

st/år. Transporterna sker normalt dagtid under måndag till fredag. 

 

Transporter kan medföra buller och upplevas störande av närboende till 

verksamheten. Störningen bedöms som liten på grund av hastighetsbegränsningar 

där transporterna passerar bostäder i närområdet. Fortsatt verksamhet bedöms 

inte innebära ökade bullerstörningar. Naturvårdsverkets vägledning för buller från 

industrier bedöms kunna innehållas. 

6.3 Kemikalier 
De processkemikalier som används är fällningskemikalier (Pluspac S 1465). 

Pluspac S 1465 är en polyaluminiumkloridhydroxid som används i det kemiska 

reningssteget. Fällningskemikalien förvaras i en invallad tank inomhus.  

 

För slamavvattning används Zetag-polymerer, Zetag 8180 och Zetag 9048FS. 

Zetag 8180 levereras i pulverform i bigbag och Zetag 9048 FS levereras och 

förvaras i IBC container. Kemikalierna förvaras i kemikalierum som saknar 

golvbrunn. 

 

Etanol används som kolkälla och etanolen förvaras i invallad tank utomhus under 

tak.  

 

Fosforsyra används som komplement främst under sommaren för att förbättra 

kvävereningen då brist på fosfor kan uppstå. Fosforsyran förvaras i IBC-container 

som är placerad i bod med en uppsamlingsvolym av 1200 l. 

 

Kemikalieanvändningen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 

omgivningen i närområdet. 

6.4 Avfall och övriga restprodukter 
Processrelaterat avfall som uppkommer är gallerrens, sand och slam. Gallerrenset 

tvättas och omhändertas som hushållsavfall. Sanden återanvänds som fyllnads-

material inom den egna anläggningen och slammet avvattnas och lämnas för 

omhändertagande (jordtillverkning). Farligt avfall som uppstår i verksamheten kan 

vara oljeavfall, färg- och lackavfall, lysrör och elektronikavfall (t.ex datorer och 

skärmar). 
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6.5 Energi 
Generellt är det uppvärmning av lokaler och blåsmaskiner till luftning som står för 

den större delen av energiförbrukningen. Personalutrymmena värms med 

bergvärme och verkets övriga lokaler värms med elvärme.  

 

6.6 Kulturmiljövård och friluftsliv 
Avloppsreningsverkets verksamhet är befintlig och har bedrivits på platsen sedan 

1960-talet. Tillståndsansökan gäller fortsatt drift inom befintlig fastighet.  

Verksamheten bedöms därför inte beröras av riksintressen för kulturmiljövård 

eller friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken. 

7. Miljökonsekvensbeskrivning 

I enlighet med vad som anges i 6 kap miljöbalken kommer en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) att upprättas och bifogas ansökan om tillstånd. MKB:n kommer 

att omfatta konsekvensbedömningar avseende effekterna av främst utsläpp till 

vatten och luft.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen för avloppsreningsverket föreslås omfatta 

nedanstående: 

• En icke-teknisk sammanfattning 

• Verksamhetsbeskrivning 

• Avgränsning av MKB:n geografiskt och i form av vilka miljöaspekter som 

bedöms relevanta 

• Områdesbeskrivning där värden i omgivande miljö beskrivs 

• Alternativ lokalisering för etablering och alternativ utformning 

• Påverkan på och konsekvenser av utsläpp till luft, mark och vatten  

• Kemikaliehantering 

• Avfallshantering 

• Driftstörningar och risk för olyckor 

• Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 

• Överenstämmelse med miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 

 

För de relevanta miljöaspekterna redovisas nuläge, utvärderingskriterier samt 

påverkan och konsekvenser som bedöms uppstå till följd av den planerade 

verksamheten samt när det är relevant förslag på skyddsåtgärder. Både negativa 

och positiva miljökonsekvenser redovisas. 
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8. Fortsatt samrådsprocess 

Sökanden har för avsikt att samråda i den vidare samrådskretsen i enlighet med 6 

kap 4 § miljöbalken. Sökanden avser att samråda med tillsynsmyndigheten och 

kommunen, allmänhet samt övriga berörda företag, myndigheter och intresse-

organisationer (Båstads Kommun, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Natur-

skyddsföreningen, närboende samt Torekovs Byaråd (inkluderar 14 olika 

föreningar i Torekovtrakten). 
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