






                                   
 
Verksamhetsberättelse för Torekovs Turist och Badförening 2014 

2014 var ytterligare ett händelserikt år för Torekovs Turist och Badförening (TTBF) 

med vidareutveckling och nya utmaningar.  

 

Turistbyrån får alltmer karaktären av ett bykontor. Vi kan med glädje notera att vi bygger 

broar mellan företag, föreningar, besökare och bybor. Nya samarbeten bildas, äldre 

fördjupas och nätverkande sker i väntade och oväntade konstellationer. Vi fungerar som 

bollplank i stort och smått, lotsar idéer vidare och verkar aktivt för att skapa gemenskap.  

 

Leader-projeketet, Bykontor i Torekov- fas 2, skulle enligt plan avslutas vid årsskiftet 2013 

men som brukligt i så omfattande projekt förlängdes projekttiden och avslutades den sista 

februari 2014. Den sista tiden i projektet arbetade vi med att hitta långsiktiga lösningar för 

att fortsätta de inom projektet startade evenemang, aktiviteter och samarbete som vi såg 

hade en potential att utvecklas och finansieras helt eller delvis av egen kraft. Tyvärr hittade 

vi inte finansiering för Aktivitetshuset vilket ledde till att lokalen sades upp och samtliga 

aktiviteter som varit där avslutades under året.   

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträde. Årsmötet hölls i april och fattade beslut 

att stödja en förändring i Byamacken AB:s bolagsordning som möjliggör en utökad 

verksamhet samt att TTBF styrelse ges möjlighet att avyttra A-aktier till de föreningar som 

ingår i Byarådet och som vill gå med som ägare alternativt stödja en nyemission av både A- 

och B-aktier. Byamacken AB:s extra stämma fattade därefter beslut att bolaget ska äga, 

förvalta och driva bensinmacken i Torekov samt utveckla och driva andra samhällsnyttiga 

verksamheter i Torekov. På Byamacken AB:s ordinarie stämma i augusti fattades beslut att 

en affärsplan skulle tas fram. Detta uppdrag gick till Turistbyrån och vi arbetade fram planen 

under vintern.   

 

Föreningen har deltagit på Byarådens möte och där varit representerade av ordförande, Jarl 

Toremalm. 

 

 



Turistbyrån har gjort 32 företagsbesök. 

Det ställs höga krav på Turistbyrån att vara flexibel, tillgänglig och professionell.  

Vi anstränger oss för att tillmötesgå de önskemål våra företagsmedlemmar och besökare har 

på föreningen och vår service utgår från deras behov. Flera företagsmedlemmar efterfrågar 

ett ökat samarbete mellan företagare med oss som huvudman och sammanhållande aktör. 

De samarbetsområden som lyfts fram är ex marknadsföring, administrativa tjänster, ”en väg 

in” till Torekov osv. Vi har lagt en plattform och fortsätter arbeta med dessa frågor. Idag 

erbjuder vi ex. ekonomi/administrativa tjänster.  Under våren arbetade vi med att ta fram en 

ny hemsida. Den nya hemsidan är anpassad efter att kunna öppnas i vilket medium man än 

använder, ex smartphone, läsplatta, dator osv. Funktionerna är fler än tidigare och 

utseendet moderniserat. Lanseringen skedde i juni. Den är en del i ”en väg in”. Alla 

företag/föreningar som tecknar ett serviceavtal erbjuds ett företagsfönster. Av våra 

medlemsföretag har nästan alla valt att utnyttja denna möjlighet. Vi arbetar med att fånga in 

Torekovs många föreningar med sitt rika utbud av aktiviteter till sidan. Eftersom vi ser dessa 

som en viktig resurs och vet att ideella föreningar ofta har en knapp ekonomi har vi valt att 

reducera serviceavgiften för dem. Vi verkar för att Torekovs-sidan ska ha ett brett utbud av 

information. Kultur, historia, evenemang, natur, miljö mm finns självklart med. Vår intention 

är att hemsidan ska innehålla information inte bara skriven utav Turistbyrån utan även av 

andra aktörer i Torekov som har möjlighet att hjälpa till.  Vi vill i framtiden även ha ex. ett 

bildarkiv och filmer på sidan. Den ska bli ett självklart val att besöka för den som har Torekov 

i sitt hjärta, ska besöka, har besökt oss i verkligheten eller vill uppleva oss på nätet. För att få 

en attraktiv sida behöver vi vara många som arbetar tillsammans med att utveckla den. Den 

måste förändras med tiden och ständigt formas efter besökarnas och kundernas önskemål 

och feedback.   

 

I samband med att vi arbetade med hemsidan tog vi fram en ny logo.  

 

Årets evenemang som vi arrangerade: 

Påsk i Torekov, Midsommar och Julmarknad. 

Evenemangen har varit välbesökta och mycket uppskattade av såväl besökare som 

utställare.   

Torekovs Aktivitetshus hade verksamhet som barndans med ca 40 deltagare/vecka, disco, 

slappe-fredagar och vuxenträning.  

 

Sommarens simskola drevs för första gången i egen regi. Två simlärare anställdes av 

föreningen. Dessa bedrev undervisning för 88 barn (jmf 2013-78, 2012-108). Simskolan drogs 

tyvärr även i år med problem. Bassängen och dess teknik är omodern och sliten. Vi fick p.g.a. 

tekniska problem ställa in undervisningen vid två tillfälle vilket ledde till att en del 

återbetalningar gjordes som kompensation.  

Klagomål avseende för kallt vatten i poolen, avsaknad av omklädningsrum, vask på toaletten 

och dusch har inkommit i likhet med tidigare år. Kommunen stod för att åtgärda de tekniska 



problemen. Bortsett från de redovisade synpunkterna ovan har de allra flesta föräldrar och 

barn varit nöjda med undervisningen. 

Under året inledde vi ett projekt att överta ägandet av anläggningen från kommunen. Vi 

hade blivit beviljade ett EU-leader projekt för att projektera en upprustad anläggning. Denna 

resulterade i att vi innan året slutade hade tagit fram ritningar på en anläggning med 

upprustad teknik och en ny byggnad innehållande teknikrum, personalrum, förråd och 

omklädningsrum med duschar och toalett. Vi ansökte och beviljades bygglov samt 

strandskyddsdispens från Länsstyrelsen. Kommunen översände i december avtalsförslag till 

föreningen avseende överlåtelse och arrende av marken. 

Strandavtalet med kommunen har fortsatt under 2014 och i enlighet med avtalet skötte vi 

Bläsinge strand, offentliga toaletterna vid Bläsinge och busstorget, grönytorna kring hamnen, 

skjulet och museet samt skötsel av badtrapporna vid-Morgonbryggan, Ydrehall, Klockan, 

förste- och andre bryggan.  Även i år hade vi ett avtal med Häljarps Maskinservice angående 

strandskötseln. Badtrapporna sattes i och togs upp av ”söndags fotbollen”.  Grönytorna 

sköttes i år av en ny aktör, Nidhögg Mark & Fastighetsskötsel. Toalettstädningen har skötts 

av Enestäd på entreprenad samt turistbyråns sommarpersonal som kontrollerat toaletterna 

2 gånger/dag under högsäsongen. Förhållandevis få klagomål har inkommit under året i 

dessa ärenden. De synpunkter som inkommit har i likhet med andra år övervägande varit 

klagomål på hala trappsteg på badbryggorna.  

Kostnaderna för skötseln i enlighet med det med kommunen tecknade avtalet fortsätter att 

öka. Merarbete p.g.a. stormar, ökade entreprenadkostnader och ökade lönekostnader är 

faktorer som påverkar kostnaderna mest.  

Nya rutiner och effektiviseringar görs kontinuerligt på byrån och servicen utökas. I butiken 

har vi fortsatt att ta fram egna Torekovs-produkter vilka sålt bra under året. 

Under 2014 har vi haft 10 270 besökare (jmf 2013-12 065 besökare), tagit emot 1364 

telefonsamtal (jmf 2013- 1959 telefonsamtal) och hanterat 3423 mail (besvarade samt de vi 

själva skickar)(jmf 2013-4297 mail). 

Antalet servicemedlemmar (företags-, föreningsmedlemmar) var 106 (jmf 2013-110, 2012-

106, 2011-96, 2010-86) 

Antalet privatmedlemmar var 125 (jmf 2013-110, 2012-124, 2011-93, 2010-128)    

Alla medlemmar fick i år för första gången ett medlemskort och till det kopplade erbjudande.  

Antalet värdar som lämnade sina hus till vår boendeförmedling var 34 st. (jmf 2013-35, 

2012-39, 2011-42). Den nedåtgående trenden beror på att många lägger ut sina objekt själva 

via olika sociala medier. Värdar och gäster har varit nöjda med TTBF och dess service. 

Samarbetet med Enestäd avseende städning av objekten har fortsatt och fungerat bra.  

Vi hade 4 gallerister som ställde ut under året (jmf 2013-8, 2012-6 )   

I samband med att vi bytte plattform för hemsidan kopplade vi även ett nytt analyssystem 

till sidan. Vi har genom det nya systemet utmärkta möjligheter att spåra trafiken och därmed 



förbättra sidan med hjälp av det materialet. Det gamla analyssystemet har inte siffror som 

helt går att jämföra med det nya varför den totala siffran för året innehåller en mindre 

felmarginal. Www.torekov .se hade ca 100 000 träffar under 2014.  

Tillsvidareanställd personal under året: 

Badkamrerer: Lina Holmberg och Åsa Ragnarsson. Ekonomiansvarig: Marie Hron.  

Lina Holmberg slutade sin anställning under sommaren. 

Säsongsanställd Turistbyråpersonal: 

Astrid Johnsson, Emelie Roth och Maia Lidbeck 

Simskolepersonal: Caroline Olsson och Alexander Anderson 

Därutöver har personal varit anställd för tillfälliga aktiviteter.  

 

Byrån hade öppet alla dagar kl. 11 -18 under högsäsongen. Övriga året: tisdag-fredag kl. 

11- I7 samt lördagar kl. 11-15 under för och eftersäsong. Måndagar arbetar personalen med 

administration. Telefonen och mail besvaras även dessa dagar.  

Mail har i möjligaste mån besvarats inom 24 timmar. 

 

 

 

 

 

                                                       



 


