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Verksamhetsberättelse 2021 
- även det här året präglades av pandemin 

Verksamhetsberättelsen är gemensam för  

Torekovs Turist & Badförening (föreningen) och Torekov By AB (bolaget)  

 

Styrelsearbete 

Föreningen har under året arbetat med en arbetsgrupp om två-tre personer som haft täta kontakter 

med verksamheten. Föreningen har haft sju protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 23 juni 

i parken i Torekov.  

Bolaget har haft två protokollförda styrelsemöten. Stämman hölls den 23 juni i parken i Torekov. 

Torekovs Turist & Badförening och Torekov By AB i samarbete 

Torekov By AB (TBAB) och Torekovs Turist & Badförening (TTBF) har ett nära samarbete.  

TTBF innehar majoriteten av A-aktierna i TBAB. Bolaget överförde i enlighet med beslut fattat av 

styrelsen 174 000 kr till föreningen. Föreningen arbetar utifrån och i enlighet med bolagets plan.  

Turistbyrån och Bykontoret har en stabil, kompetent organisation men är fortsatt sårbara ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Ersättningen från bolaget till föreningen utgör basen och förutsättningen för 

arbetet med byutveckling. 

Turistbyrån & Bykontoret  

Pandemin utmärkte även det här året. Alla delar av verksamheten påverkades. Vi följde utvecklingen 

och anpassade oss efter de rådande omständigheterna. Tänka om och tänka nytt var den verklighet 

vi hade som vardag stor del av året. Det är självklart så att en del evenemang inte kunde genomföras. 

Vi missade intäkter men statsbidragen täckte en del. På det stora hela kom vi lindrigt undan.  

Pandemin gjorde att även den här sommaren valde flera svenskar att semestra hemma i Sverige. 

Bjäre och Torekov var ett naturligt val för många. Antalet gästnätter på hotell, B & B och pensionat 

ökade jämfört förra året. Antalet besökande gäster på Turistbyrån/Bykontoret ökade också.  

En riktigt besvärlig situation var den som uppstod när två medarbetare lämnade sina tjänster precis 

inför högsäsongsveckorna. En av medarbetarna fick erbjudande om en tillsvidaretjänst på heltid av 

ett lokalt företag och tog den. Den andra var tvungen att sätta sig i karantän på grund av ändrade 

restriktioner kopplade till covid- 19.  Att mista två medarbetare ökade belastningen på de 

kvarvarande och ökade våra kostnader. Det var inte rimligt att både hitta och lära upp nya 

medarbetare innan högsäsongen var förbi.  

Mål och verksamhetsidéer från planen med exempel på hur dessa arbetats med under året:  

Bevara Torekovs särprägel och attraktion 

• Medverkade i Landart X-sites vilket resulterade i att konstnären Sara Nielsen Bonde skapade 

konstverket ”Det som står”. Konstverket är ett liggande Lotshus som placerades på 

betongbunkern i hamnen.  

• Genom bidrag från Torekovs Kulturstiftelse erbjöd vi gratis guidning fyra dagar/vecka i sex 

sommarveckor av konstverket ”Det som står”. Guiden berättade även Torekovs historia och 

om Sjöfartsmuseets kulturföremål.     
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• Tillsammans med föreningen Torekov Kultur & Miljö startade vi  vintern 2020 en insamling av 

pengar till en flotte. Våren 2021 hade vi fått in tillräckligt med pengar och Turistföreningen 

köpte in en mindre flotte som placerades ut i början av sommaren.   

• Medverkade till att ett nytt evenemang i Torekov; Smaka på Bjäre. Det är en runda där du 

cyklar mellan mathantverkare, gårdsbutiker och odlare och får både kunskap och smakprov.  

• Medverkade vid av kommunen inbjudna möte. Ex arbetet med den fördjupade  

översiktsplanen för Torekov och dialog om byutveckling.  

Ansvara för och utveckla torekov.se  

• Hållit hemsidan uppdaterad. Här kan du läsa om Torekovs företag & föreningar, se & göra, 

projekt, utvecklingsfrågor, kultur & historia och mycket mer.  

• Kontinuerligt publicerat kommunala frågor och beslut om Torekov (av allmänintresse).  

• Kontinuerligt publicerat information från andra föreningar och företag (av allmänintresse). 

Vara en resurs/kompetens för Båstads Kommun vid frågor och förändringar som rör Torekov 

• Kontinuerligt haft avstämningar med politiker och tjänstemän för att utbyta information i 

aktuella frågor. Ex. busstrafik, cykelvägar, grönytor & bryggor, offentliga toaletter, 

evenemang och detaljplaner.  

• Medverkat vid av kommunen inbjudna samtal i arbetet med en fördjupad översiktsplan för 

Torekov.  

Vara en resurs/kompetens för Torekovs föreningar 

• Bidragit med kontakter/nätverk i olika frågor till flera av byns föreningar. 

• Informerat på hemsidan och sociala medier om föreningarnas 

verksamhet/utbud/evenemang. 

Verka för goda allmänna kommunikationer 

• Sedan det blev känt att Skånetrafiken (buss) skulle dra in helgtrafiken mellan Torekov och 

Förslöv from augusti 2019 har vi arbetat för att få behålla/få tillbaka den. Efter många samtal 

och protester från oss och flera andra håll återinfördes helgtrafiken i juni 2020. Tyvärr visar 

statistik att det är få åkande. Det kan därför bli så att helgtrafiken försvinner igen till 2022.  

• Vi arbetar för att få en direktbusslinje mellan Torekov och Båstad.  

Långsiktigt verka för samsyn och samordning i byn  

• Mars 2020 var startdatum för den nya formen av byaråd i Torekov. Vår förening är samordnare. 

Det är definierat som att föreningen ska vara en resurs för den/dom som vill hålla ett byaråd.  

Under 2021 hölls inga byaråd. Främst på grund av pandemin. Både föreningar och enskilda har 

kontaktat oss med frågor de anser angelägna att diskutera i ett större forum men ingen har själv 

velat engagera sig.   
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Främja föreningslivet & Stödja företagandet  

• Erbjudit ett brett nätverk, samarbete och tjänster utifrån föreningslivets och företagens 

behov och önskemål. Exempelvis har vi matchat företag som kunnat dra nytta av varandras 

tjänster/verksamheter.  

• Erbjudit projektledning och bokföringstjänst till humana priser.  

• Marknadsfört/presenterat företag och föreningar på torekov.se.  

• Hållit oss uppdaterade med företagens/föreningarnas utbud av aktiviteter/ tjänster så att vi 

kunnat förmedla vidare till såväl besökare som boende.  

Bevara, utveckla och skapa service- och tjänstefunktioner 

• Bokförings- och projektledningstjänst erbjöds till humana priser. Ett tiotal lokala företag 

använde sig av tjänsten.  

• Turistbyrån/Bykontoret har hållit öppet hela året och funnits tillgänglig på telefon och e-post 

när kontoret varit stängt.  

• Vi har hållit oss uppdaterade och försökt uppmärksamma och föra dialog i ärende och frågor 

som har allmänintresse för oss i Torekov. Exempel under året: arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen, verkat för en direktbusslinje Torekov-Båstad, utvärderat avstängningen av 

hamnparkeringen, verkat för att binda samman cykelvägar.  

Verksamheten i korthet 

Turistbyrå 

Föreningen driver en auktoriserad turistbyrå och är medlem i branschorganisationen Visita.  

Vi samlar in och tillhandahåller turistinformation i såväl pappers- som digitalt format. Främst lokalt 

material men även det regionalt mest efterfrågade. Medarbetarna har adekvat utbildning och goda 

kunskaper om bygden vilket är en förutsättning för den servicenivå vi vill hålla.   

I juli besöktes Turistbyrån av cirka 5 000 personer vilket är detsamma som förra året. Antalet 

utländska gäster var på grund av pandemin fortfarande under det normala.   

Bykontor  

Bykontoret rymmer en bred flora av frågor och ärende. Vi är en resurs i sammanhang vi uppfattar är 

av allmänt intresse för Torekov. Vi sammanställer information och presenterar den på hemsidan. Vi 

kan även skicka vidare informationen till berörda parter. Vi samlar in idéer, tankar och synpunkter via 

e-post, personliga och allmänna möten. Finns det en allmän uppfattning/samsyn i frågor kan vi agera. 

Det gör vi antingen själva eller tillsammans med andra föreningar/organisationer. Vi kan exempelvis 

svara på remisser, lämna synpunkter på kollektivtrafik och detaljplaner. Vi kan ta initiativ till att få till 

stånd en förändring i den fysiska miljön. Exempelvis cykelstråk, parkeringsplatser, skyltning.  Vi kan 

själva eller med samarbetspartners skapa och/eller utveckla evenemang och aktiviteter. Exempelvis  

Smaka på Bjäre och Torekov Open Water. Bykontoret verkar även för att behålla och helst öka 

kommersiell och offentlig samhällsservice.  

Presentshop 

I vår lokal samsas butik, turistbyrå och bykontor sida vid sida. Det är en trevlig och uppskattad 

kombination. Presentshopen är vår största inkomstkälla. Den har i alla avseende vuxit och i år gav vi 

den ett eget namn: Peder Wessels Presentbutik.  
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Semesterboendeförmedling  

Även i år gjorde pandemin att värdar som brukar lämna sitt hus till föreningens boendeförmedling 

avstod eftersom de själva skulle semestra i Torekov. En annan utveckling som varit särskilt tydlig de 

senaste tre åren är att fastighetsägare väljer att inte hyra ut sitt boende alls.  

Varken genom vår förmedling eller själva via olika nättjänster.  

Av bostäderna i Torekov är cirka 75 % fritidsbostäder och 25 % permanentbostäder.  

Vi har inte på flera år haft någon permanentbostadsägare som hyrt ut sitt hus genom oss och det är 

allt färre fritidsbostadsägare som gör det. Vi ser tydligt i vår kö-lista att efterfrågan på boende särskilt 

i juli de senaste åren varit betydligt högre än tillgången. Det är inte ett problem att boende inte 

förmedlas genom föreningens tjänst men om det är en brist på boende kan det bli ett problem 

(möjligtvis kan man argumentera en möjlighet) för Torekov och Bjäre.  

Hemsida & sociala medier  

Hemsidan torekov.se hålls uppdaterad med by- och besöksinformation. Företag och föreningars 

tjänster och verksamhet är presenterade. Främst under sommaren är vi aktiva i sociala medier.  

Torekovsbroschyren 

Årets broschyr var tänkt som en helt ny produktion men pandemin gjorde att vi valde en försiktigare 

variant. Bilder hämtades från eget arkiv och från allmänhetens bidrag. Vi omarbetade layout, skrev 

en del nya texter och behöll en del. Annonsförsäljningen var ganska krävande och tog längre tid än 

tidigare. Företag som påverkats mycket negativt av pandemin valde att avstå. Andra ökade sin 

annonsyta. Upplagan ökades till 8000 ex. Intressant utveckling för 2018 tryckte vi 6 000 ex och 2019 

7 000 ex. Broschyren delades ut till besöksmål och välfrekventerade ställe på Bjäre och i de 

nordvästskånska kommunerna och till utvalda turistbyråer i Sverige och Danmark.  

Företagsbesök & Näringslivsmöte 

Turistbyrån gjorde fem företagsbesök.  

Evenemang 

Torekov Swimrun  

Den 28 augusti arrangerade vi för fjärde gången Torekov Swimrun (TSR). Tävlingen arrangerades i 

samarbete med IS Göta och Emma Jönsson. TSR är en tävling där de medverkande paren ömsom 

springer och simmar sträckan från Rivieran i Båstad till Morgonbryggan i Torekov.  

Totala sträckan är ca 23 km, uppdelat på 18 delsträckor. 18,3 km är löpning och 4,7 km är simning.  

Vi erbjöd dam- herr- och mixad klass.  66 lag var anmälda (2020 - 89, 2019 - 66, 2018 - 47). 58 lag 

fullföljde (2020 - 84, 2019 - 62, 2018 - 45). Bästa tiden stod ett herrlag för 02:58:24.  

(De som kom först i mål fick sin tid struken eftersom det visade sig att de missat en simsträcka)   

(2020 - herrlag: 02:25: 26, 2019 - mixed: 02:53:41, 2018 - mixed 02:59:34).   

Torekov Open Water 

För sjätte året arrangerade vi i samarbete med IS Göta och Emma Jönsson, Torekov Open Water.  

Det är vår tävling där deltagarna simmar från Hallands Väderö till Torekov. Nytt för i år var att det 

även fanns en kortare simsträcka på 1 000 meter utmed kusten. Årets tävling den 29 augusti hade 

131 anmälda deltagare (2020 - 152, 2019 - 171, 2018 - 215, 2017 - 170, 2016 - 112).  

86 fullföljde tävlingen. Vädret bjöd på kraftig vind. Bästa tid att simma de 3000 meterna var 41:00:15  

(2020 - 37:49:25, 2019 - 36:29:89, 2018 - 39:15:79, 2017 - 38:41:19, 2016 - 43:46:43).  



 
 

 
                                                                                      

5 
 

 

Torekovs Warmbadhus  

Julaftonsmorgon 2019 brann Torekovs Warmbadhus ner. Strax därefter fattade föreningen beslut om 

återuppbyggnad. Sedan dess har en av styrelsen utsedd projektgrupp tillsammans med  

en erfaren projektledare arbetat med återuppbyggnaden.  

Den tidigare hyresgästen fick ett löfte av föreningen att teckna nytt hyresavtal och medverkade och 

bidrog till utformningen av den nya byggnaden. Projektgruppen tog fram ritningar, förhandlade med 

försäkringsbolaget, sökte bygglov, beräknade kostnader och mycket mer. Bygglov beviljades i augusti 

2020. I november var kostnadsberäkningen klar (efter förseningar hos leverantörerna på grund av 

pandemin) och den visade cirka 9 miljoner kronor. Ett hyresavtal arbetades fram och presenterades 

för den ”nygamla” hyresgästen. I december 2020 refuserades avtalet av hyresgästen.  

2021 inleddes i moll. Styrelsen försökte förhandla fram ett avtal med hyresgästen men utan 

framgång. Det gjordes ansträngningar att hitta en ny arrendator men det lyckades inte. Av de som 

visade intresse ville samtliga ändra planlösningen och delvis även innehållet. Föreningen inser att 

intresset för ett klassiskt varmbadhus var starkt kopplat till tidigare arrendatorn. Efter studiebesök på 

ett par kallbadhus fattar styrelsen beslutet att ta fram nya ritningar där möjligheten till varma 

tångbad finns kvar men att huset även ska rymma bastubad. En kompetens inom kallbadhus och 

bastubad knyts till projektgruppen och arbetet inleds. När året går mot sitt slut ligger nya ritningar på 

bordet. Efter hjälp av en advokat har en uppgörelse med försäkringsbolaget nåtts.   

En byggentreprenör är utsedd och projektet har bantats så att bland annat krävande VVS 

investeringar inte behöver göras. Dags att uppdatera kostnadskalkylen. Trots minskad kostym 

kostnadsberäknas byggnaden nu till ett högre belopp än tidigare; cirka 10 miljoner. På ett år har 

byggmaterial blivit cirka 15 % dyrare och trävaror uppemot 60 % dyrare. Styrelsen ger sig själva 

uppdraget att fundera över finansieringen och hur man vill gå vidare.     

Simskola 

 

Sommarens simskola drevs för åttonde året i rad med egen personal. I år anställde vi två personer 

och utbildade dom till simlärare genom att föreningen sökte och beviljades utbildningsbidrag från 

Svenska Livräddningssällskapet. Vid kommunens kontroll 2020 hade vi fått anmärkning på toaletten 
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och avsaknad av dusch- och tvättmöjligheter. I år hyrde vi därför in en ny toalettvagn. Dusch kan vi 

inte erbjuda. Simskolan var otroligt uppskattad. På föräldrarnas enkätsvar fick vi topp-betyg och 

lovorden trillade in. Barn folkbokförda i Båstads kommun födda 2014 och 2015 erbjöds gratis 

simskola finansierat av kommunen. 6 barn utnyttjade erbjudandet. I år kunde våra simlärare erbjuda 

privatlektioner. Det började ganska försiktigt men spreds som ett uppskattat alternativ. När 

sommaren var slut hade det blivit 23 lektioner för 14 barn.  

Skötsel av grönytor, bryggor, strand och toaletter 

I enlighet med avtalet med kommunen skötte vi Norra stranden, de offentliga toaletterna vid Norra 

stranden och busstorget, badtrapporna (Morgonbryggan, Ydrehall, förste- och andre bryggan, piren 

samt Klockan (endast i och upptagning)) och flera grönytor.    

Efter många år med en inarbetad samarbetspartner av strandskötseln tvingades vi i år att hitta en ny 

(den tidigare har inte längre tid att sköta om stranden). Efter att ha gjort sommarens första 

grovstädning hopade sig problemen. Det drog in ett par sena stormar som rörde om rejält i havet. 

Tång fortsatte komma in i takt med att vi rensade strandlinjen. Det i kombination med att vi inte 

hittade en ny entreprenör som hade erfarenhet från Torekovstranden gjorde att stranden aldrig blev 

så bra som vi önskade. Vi la ner stora resurser men trots det får vi medge att det inte räckte till.  

Bryggorna och trapporna hölls halkfria genom att vi hade en anställd som skötte dom regelbundet 

och bland annat skrapade trapporna fria från alger. De flesta trappsteg är lindade med rep.  

Två av trapporna på morgonbryggan gick sönder efter varandra och var på reparation under lång tid. 

Naturligtvis födde det klagomål och frustration. Förra året hade vi en badtrappa på den yttre 

positionen på Morgonbryggans långsida. Vi fick motta mängder med klagomål på det så i år valde vi 

att sätta trappan på den inre positionen. Då fick vi in massor av klagomål på det. Med viss bävan 

kommer vi placera trappan på den yttre positionen till nästa sommar. Handikapp-rampen är en 

Akilleshäl. Den är verkligen kostsam att halkbekämpa. Algerna växer snabbt här. Vi tvättar med 

högtryckstvätt vilket fungerar bra men måste kombineras med att skrapa också. Det tar tid och 

kostar.  

Badtrapporna sattes i och togs upp av Västra Karups IF. Toaletterna städades av Skånes Städservice 

AB samt turistbyråns personal som kontrollerade toaletterna två gånger/dag under högsäsongen.  

Redovisnings- & Administrationstjänst & Projektledning 

Föreningen tillhandahåller redovisnings- och administrationstjänst och projektledning till lokala 

företag och föreningar. Tio företag använde redovisningstjänsten, ett företag använde 

administrationstjänsten och ett företag använde tjänsten projektledning. Antalet timmar för 

projektledning var färre än vanligt på grund av pandemin.   

Torekovs Byamack  

Bensinmacken ägs av bolaget och har genom avtal PS Olje AB som leverantör av drivmedel. 

Omförhandling med PS Olje gav from december 2020 en ökad ersättningsnivå per såld liter 

drivmedel. Teknikhuset tvättades och målades och en skada i taket ovanför pumparna lagades.  

Skötseln av macken hanterades av Torekov Båt & Motor. Administration och redovisning hanterades 

av föreningen.  
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Projekt 

Badflotte  

Genom vårt initiativ och en insamling som genomfördes tillsammans med föreningen Torekov Kultur 

och Miljö fick vi in pengar till en efterlängtad badflotte. Det har varit en önskan från stora och små i 

många år. Vår förening köpte in en flotte som placerade vid Norra stranden. Det dröjde inte många 

timmar innan klagomålen haglade in att den var felplacerad. För långt ut från stranden och för långt 

från piren. Vi flyttade den närmare stranden och närmare piren. Nya klagomål. Nu för att den låg för 

nära stranden och för långt från bryggan. Vi flyttade den igen. Nya klagomål. Den ligger för nära 

inseglingsrännan. Vi lät flotten ligga kvar men justerade en markeringsboj.   

Personal 

Föreningen: 

Tillsvidareanställd personal i föreningen: 

Turistbyråchef: Åsa Ragnarsson  

Redovisning: Elena Larsson  

Säsongsanställd personal i föreningen:  

Turistbyrån: Fanny Brorsson, Angelica Falk, Kerstin Sjöberg 

Simskolan: Fannie Gillmert och Lina Pålsson   

Guide: Pascal Englund 

 

Härutöver hade vi timanställd vid personalbortfall och arbetstoppar.    

Öppettider 

juli: dagligen kl. 11-19 

juni och augusti: dagligen kl. 11-18 

övriga året: tisdag-fredag kl. 11-17 samt lördagar i maj och september kl. 11-15  

Härutöver var det öppet under påskhelgen.  

E-post besvarades i regel inom 24 timmar.
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Statistik - Torekovs Turist & Badförening                             
                                                                                      

 
* Inkommande  ** Besvarade & skickade (massmail räknas som ett brev) *** Unika 

 

Medlemsavgift = 150 kr. Alla medlemmar erhöll ett medlemskort och till det kopplade erbjudande. 

Under året tecknade nio företag nytt medlemskap och fem företag avslutade sitt medlemskap.  
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Statistik – Torekovs Byamack        
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