
Logg-bok - Projekt bryggor & renovering bassäng i Torekov 

1920 cirka  Hamnpiren byggs upp efter att den raserades i julstormen 1902 

1930- cirka Bryggorna på norra stranden byggs 

1970-talet Hamnpiren förlängs för att skydda nya hamnen 

1979 Nya hamnen klar - all sand utlagd på stranden 

1995 Turistföreningen tar över skötsel av strandstädning av kommunen. 

2006 Kommunen beslutar att endast ha simundervisning i Båstad då entreprenören för 

simundervisning i Torekov slutar. 

2007 Turistföreningen föreslår i möte med kommunen i Byarådet att det utreds om 

tillgänglighetsanpassning vid Östra piren samt åtgärder för att få bättre tånghantering 

2007 Utredning i föreningens regi om åtgärder för att förbättra stranden. 

2008 Turistföreningen tar över simundervisningen i befintlig bassäng i kontrakt med 

kommunen. 

2009 Kommunens provtagningar visar på otjänligt badvatten vid Bläsingestranden. Stranden 

stängs. Varningsskyltar sätts upp att det är fara för sjukdom att bada. 

2010 Kartläggning om orsaker till otjänligt badvatten genomförs gemensamt med kommun 

och Byarådet både ekonomiskt och utförande. 

2013 Stranden tas bort från EU:s lista för stränder med otjänligt badvatten. 

2013 Kommunen beslutar att de 2 bryggorna på stranden ska rivas och ersättas med 1 ny 

brygga med tillgänglighetsanpassning. Förutsättning att Torekov kan bidra med en del 

av investeringen. Turistföreningen samlar sponsorer. 

2013 Kommunen beslutar att endast äga och driva Malenbadet. De övriga 2 bassängerna i 

kommunen ska rivas alternativt säljas. 

2014 Protester väcks i byn mot planen med en brygga, inga sponsorer hittas och kommunen 

tar bortinvesteringen från sin budget. Protesterna handlar bl.a. om att den planerade 

bryggan skulle medföra ett dåligt utnyttjande av stranden, trafikträngsel, försämrad 

boendemiljö samt behov av ny infrastruktur i form av vägar och parkeringsplatser i ett 

naturkänsligt område. 

2014 Turistföreningen inleder förhandling om att köpa bassängen. Parallellt startar 

föreningen en grupp för utveckling av bassängområdet.  

2015 Färdiga ritningar för bassängen, alla tillstånd klara för ombyggnad, finansiering klar till 

största del av bassängområdet. Offerter inhämtade och entreprenör utsedd.  

2015/2016 Förhandling med kommunen om priset på bassängen. 

2015  Byarådet tar initiativ att bilda en arbetsgrupp som får i uppgift att arbeta fram 

underlag till nya bryggor utifrån det resonemang som vann gehör i Byarådet - två nya 



bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på 

Östra piren. Byarådet lämnar in en skrivelse till kommunen i vilken man uttrycker sitt 

stöd för tre bryggor.  

2016 Kommunen anslår (500 000kr) för en tillgänglighetsanpassad brygga vid Östra piren. 

2017  Byarådet beslutar att lägga sin verksamhet vilande. Arbetsgruppen finns dock kvar och 

förankras i Torekovs Turist & Badförening. 

2017-05 Torekovs Turist & Badföreningen övertar bassängen från kommunen.  

 

 

 


