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Av Johan Svensson

LAHOLMLAHOLMLAHOLMLAHOLM

Det är mer än tio år sedan tennisbanorna vid vattentornet i La-

holm invigdes och nästan lika länge har Laholms Tennisklubb 

önskat sig någonstans där de kan byta om och gå på toaletten. 
Nu ser tennisspelarna ut att få det, men inte av kommunen.

– Efter nio års kämpande är det på gång. Vi har fått bygglov, så 
det är vi som finansierar det, säger Håkan Bergman, ordförande i 
Laholms Tennisklubb.
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HÅKAN BERGMAN, ORDFÖRANDE LAHOLMS TENNISKLUBB, SER ÄNTLIGEN UT ATT FÅ NÄRA TILL TOA-
LETTEN FRÅN PLANEN. (BILD: JOHAN SVENSSON)
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Innan de kommunala banorna vid vattentornet byggdes huse-

rade klubben vid de tennisbanor som tidigare var belägna mitte-

mot vandrarhemmet, varav vilka de ägde en. Där står i dag hy-
reshus, men flytten lämnade Laholms tennisklubb i limbo.
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två år innan de nya var färdigställda, säger Håkan Bergman.två år innan de nya var färdigställda, säger Håkan Bergman.två år innan de nya var färdigställda, säger Håkan Bergman.två år innan de nya var färdigställda, säger Håkan Bergman.
Med förhoppning att bygget ska vara färdigställt i vår kommer 
den decennium långa frågan att vara löst, om än bara temporärt.

Bygglovet som klubben har fått är giltigt fram tills januari 2029, 
sedan måste bygget bort förutsatt att det inte omprövas.

– Det har varit en lång ökenvandring, dessa frågor. Trots allt är 
vi från styrelsen glada att vi äntligen får ett avslut, säger Håkan 
Bergman.
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