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Inledning 
När, var, hur och varför har det genomförts en medborgardialog? 



Bakgrund 
Det har under de senaste året förekommit en diskussion 

kring ämnet "hamnområdet" i Båstad. Diskussionerna 
handlar både om planering, nyttjande och kring olika 
förslag som rör "bevara" eller "förändra". Ämnet är 
återkommande i lokalpress och ett populärt 
samtalsämne bland många kommuninvånare, 
företagare, besökare och fritidsboende. Tidvis har 
diskussionerna varit högljudda med protester, 
insändare och artiklar i lokalpress. Åsikterna är många 
och känslorna är ibland starka och mycket 
engagerade. Mot bakgrund av detta har tjänstemän 
inom Båstads kommun sett ett behov av att låta 
medborgarna framföra sina tankar på ett nyanserat 
sätt och att genom en medborgardialog i form av 
fokusgrupper låta människor komma till tals under 
ordnade former. Det har varit viktigt att även bjuda in 
medborgare som vanl igtvis inte t illhör den grupp som 
är politiskt aktiva och delaktiga i samhällsdebatten. 
Medborgardialog blir mer och mer populärt bland 
kommuner i Sverige men i dagsläget är tillgången på 
lit teratur i ämnet begränsad. SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting) har dock tagit fram en skrift som heter 
"11 tankar om medborgardialog i styrning". Botkyrka 
kommun och Haninge kommun har även de tagit fram 
egna handböcker i ämnet. 

Utdrag ur "11 tankar om medborgardialog i styrning" CSKL). 

"En tydlig internationell och nationell trend är att det behövs 
dialoger där de förtroendevalda ges möjlighet att få en 
bredare kunskap om medborgarnas värderingar, som 
underlag för beslut i viktiga frågor. Som förtroendevald har 
man ansvar för alla invånare och det är en utmaning att få 
kunskap om hur olika grupper i kommunen och landstinget 
ser på en fråga" (s.10) 

"Erfarenheter från Toronto visar att kommunen har 
medborgardialoger om fler och fler frågor. De farhågor 
man från början hade att lobbygrupper skulle ta alf plats 
och rättshaverister skulle komma med tokiga ideer, har 
visat sig helt ogrundade och man imponeras av 
medborgarnas kompetens och ansvarstagande för 
lokalsamhällets utveckling." (s.18) 

"Det är de förtroendevalda som fattar det slutgiltiga beslutet och 
att dialogen är ett underlag av flera inför ett beslut" (s.24) 

"Som tidigare nämnts så måste kommunen/landstinget arbeta 
aktivt för att bjuda in och söka upp, för att nå fler än dem 
som alltid kommer. Organisationer och personer som 
alltid kommer ska man förstås fortsätta att ha dialog med 
men kommunen/landstinget behöver också finna nya 
vägar och metoder för att nå de som normalt inte deltar. 
Detta för att få en större kunskap om vad olika grupper 
tycker i frågan" (s.24) 



... 
Syfte 

Denna medborgardialog/fokusgruppsundersökning har två 
syften: 

1. Att belysa de olika åsiktsriktningar och perspektiv som 
finns när det gäller hamnområdets framtida 
utveckling. 

2. Undersökningens resultat ska utgöra ett underlag för 
att fatta beslut i frågan OM ett nytt planarbete för 
hamnområdet behöver inledas. 



Metod 
Medborgardialogen har genomförts i form av ett antal 

fokusgrupper. Fokusgrupper är en form av 
gruppaiskussion som leds av en moderator. 
Moderatorn (i detta fall rapportförfattaren Helena 
Sundsten) arbetar utifrån en diskussionsguide. Denna 
diskussionsguide har ett antal öppna frågeställningar 
och lämnar utrymme för att fånga upp nya tankar och 
ideer, ti ll ski llnad från en enkät med fårdiga frågor och 
låsta/slutna svarsalternativ. Diskussionsguiden 
innehåller ett antal huvudfrågor som är samma för al la 
fokusgrupper. Varje grupp består av ca 8-10 personer 
som är utvalda/rekryterade utifrån ett antal kriterier 
såsom ålder, civilstånd, sysselsättning osv. 

Diskussionerna har spelats in på video som ett 
arbetsmaterial inför rapportskrivandet. Inspelningarna 
har skrivits ut i text för att så långt som möjligt 
säkerställa en anonymitet för respondenterna 
(deltagarna i diskussionerna). Dessa utskrifter ligger 
till grund för denna rapport, i kombination med 
moaeratorns intryck och tolkningar av stämningar och 
känslor i grupperna. Alla grupper, utom 
fören ingsrepresentanterna, har garanterats anonymitet 
och fåtf en försäkran om att inspelningarna inte 
kommer att visas för annan än moderatorn. 
Föreningsrepresentanterna har givit sitt medgivande 
att det visas ett kort klipp vid den muntliga 
presentationen. I rapporten används inte heller 
namnen på respondenterna, al lt för att så långt som 
möjl[gt erbjuda anonymitet gentemot tjänstemän och 
pol1t1l<er. 

Fokusgrupper är en beprövad kvalitativ metod som används 
både inom akademisk forskning och 
marknadsundersökningar för att samla in kunskap om 
olika människors sätt att tycka och tänka. 

WIKIPEDIA 
Dt<n fria encyklopedin 

Huvudsida 

Skriv en ny artikel 

Delta gatporta/ en 
Bybrunnen 

Senaste ändringarna 
Slumpartii<el 

ladda upp filer 

Stöd Wikipedia 

Kontakta Wikipedia 
Hjälp 
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Metoden "fokusgrup .. -
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Urval och omfattning 
• Sammanlagt genomfördes 5 fokusgrupper å 2 timmar 

vardera. Till varje fokusgrupp rekryterades 9·10 
respondenter/personer, för att garantera en närvaro av 
minst 6. Närvaron var hög i grupperna, endast enstaka 
respondenter föll bort. 

• Respondenterna har hittats genom olika metoder: 
intresseanmälan, annonser, kommunens hemsida, 
twitter, aktivt uppringda via telefonlistor, brevutski ck, 
t ips via grannar eller bekanta. Allt med avsikt att 
försöka fånga upp så många olika personer som 
möjligt, ej endast dem som vanligen deltar i debatter. 
Grupp 1- 4, bokades in med hjä lp av ett företag i 
Helsingborg. Fokusgruppen med representanter från 
föreningslivet bokade in av en tjänsteman på Båstads 
kommun. 

Följande kriterier har varit gemensamma för alla grupper. De 
har varit eftersträvade, snarare än absoluta. En person 
som stämmer in på nästan alla kriterier kan ha bokats 
in, även om enstaka kriterier inte stämt. 

50%kvinnor, 50% män 

• Max 3 från samma tätort, om möjligt 

• 

• 
• 
• 

Ej närmaste grannar, kollegor, familjemedlemmar i 
samma grupp 

Max 50%, minst 20% båtägare i samma grupp 

50% som besöker tennisveckorna 

50% som besöker hamnen regelbundet året runt 

• Ingen får ha kommunalpolitiskt mandat 

• Spridning i sysselsättning: ca 30 % av vardera: 
grivatanställda, offentliganställda, egenföretagare. 
Dessutom några studerande/arbetssökande. 

Intresserade av frågan "Hamnens framtida utformning" 

Grupperna har delats in enligt fö ljande: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Yngre: ungdomar i åldern 18-25 år. Några bor 
hemma, andra eget boende. Några stucferande, 
arbetssökande, några med jobb. En blandning 
mellan dem som vfll flytta från kommunen ocll dem 
som vil l bo kvar har eftersträvats. 

Mitt- i-livet : ålder ca 30-50 år. En blandning av 
personer med och utan barn, gifta, ski lda, 
ensamboende. En blandning mellan dem som vuxit 
upp på orten och dem som~flyttat dit. 

Medelå lders +, dvs över 60 år. En blandning mellan 
dem som fortfarande är yrkesaktiva och dem som 
gått i pension. Eventuella barn ska ha flyttat 
hemifrån. Eftersträvat med 50% som va lt att flytta 
till kommunen i vuxen ålder. 

Delårsboende som äger fastighet i kommunen men 
har det fasta boendet på annan ort. Här har livsstil 
snarare än ålder varit avgörande. 

Föreningsl ivets representanter från olika fi;>reningar 
inom bade båtliv, idrott, natur och kultur. Aven har 
eftersträvades en balans mellan män och kvinnor. 
Övriga kriterier såsom ålder, yrke, bostadsort mm 
har ansetts underordnat. 



Kort beskrivning av 1f'e.s17onde.nterna har .svarat 'Ja·· ,På. 
.f'rå.3M: ""7yc,f er n/ SoP! är aär az'e' de-? 
aär .:ra/',Peh /,ar va;-,Z' en 6ra 6/~n/~ 4Y 

o/t;fa ,;..,di-1der ce,-7 ds/,frer ce,-7 az'e' a/h 
$,dor hv· 1"dd foP!P!4 6'// ra/s? .. grupperna 

• 

• 

Yngre, ungdomar 18-25 år: Gruppen bestod av 8 
respondenter i åldrarna 18-25 år. De f lesta bor i 
Båstad nu, men några är uppvuxna i Torekov, Grevie 
eller Perstorp. De tre yngsta går på gymnasiet och 
bor hos sina föräldrar, två läser på komvux, två har 
olika ströjobb och den äldste har fast arbete och 
egen lägenhet. Gruppen bestod av 5 män och 3 
kvinnor. Stämningen i gruppen var god, även om 
några av de yngre respondenterna var lite blyga. 
Skillnaden mellan att vara 18 och 25 år är ganska 
stor, utvecklingsmässigt och det märktes till viss del 
i gruppen. Det var mycket god spridning av 
tritidsintressen och en blandning av olika idrotter: 
tennis, styrketräning, ridning till kulturellt och 
politiskt intresse. 

Mitt- i-livet: Gruppen bestod av 10 personer, varav 
hälften kvinnor/män. De flesta bor inne i Båstad, 
men några bor i Hov, Västra Karup och Hemmeslöv. 
Häften är inflyttade någon gång under sin uppväxt 
eller som vuxna. De har yrken såsom: VD, 
förä ldraledig, egenföretagare, lärare, arbetssökande, 
skogsförvaltare, möbelformgivare, konsu lt, IT
tekniker. Stämningen i gruppen är mycket engagerad 
och åsikter av skilda slag förs fram. 

• 

0 

Medelålders t: Gruppen bestod av 9 delta~are, 
varav 5 män. Aldersspridningen var 60-80 ar. De 
flesta av respondenterna är inflyttade någon gång 
under sitt vuxna liv, men ett par av dem är uppvuxna 
i kommunen sedan barnsben. Stämningen i gruppen 
är god och respektfull trots stora skillnader i åsikter 
gällande "bevara "eller "förnya". 

Delårsboende: Gruppen bestod av 9 respondenter, 
varav 5 kvinnor. I _gruppen var en åldersspridning 
mel Ian 28-78 år. Deras fasta bostadsort är mer 
avlägsna som Stockholm, Götebor~, Jönköping, eller 
mer närliggan.de som: Gumslöv Raå, Grevie, 
Helsingborg, Angelholm och Laholm. Yrkesmässigt 
är några pensionärer medan de yrkesverksamma 
arbetar som sjuksköterska, ekonom, frisör eller VD. 
Vissa har vuxit upp i kommunen på somrarna och 
har minnen från mån,ga år tillbaka, andra är 
inflyttade på senare ar. Stämningen i gruppen är god 
och många är engagerade. 

Föreningslivets representanter: Gruppen bestod av 
9 representanter för lika många föreningar. I denna 
grupp deltar 5 kvinnor och 4 män. Vi talar ej om 
alder i denna grupp, men de är ca 30-70 år. Följande 
föreningar är re12resenterade: Båstad GIF, Båstad 
Tennisså llskap, Friskis och Svettis, Båstad/Bjäre 
Kajaksällskap, Föreningen Gamla Båstad, Båstad 
BMX och Skateförening, Båstad båt och 
sege lsällskap, Naturskyddsföreningen samt 
pensionärsföreningen SPF. Stämningen i gruppen är 
mycket engagerad~ inspirerad och kreativ. Det finns 
en stor vilja och ett stort engagemang för att skapa 
något bra för orten och framtiden. 

r 



Tid och plats 
• Fokusgrupperna genomfördes under den 18-20 

november 2012 i Sessionssalen, Båstads kommunhus. 

• Rapporten presenteras den 13 februari 2013 för 
intresserade politiker, tjänstemän och övriga 
intressenter. 



Diskussionsgu iden 
• Diskussionsguiden följde följande områden: 

• Inledning och presentation 

• Uppvärmning: Båstads varumärke 

• SWOT-analys av 4 visioner/ 
diskussionsunderlag av hamnområdets 
framtid, inledn ing genom en tillbakablick. 

• Avslutning: Varje respondent får summera 
egna tankar, ideer och eventuella egna 
förslag. 

För fullständig diskussionsguide, se bi laga. 

Respondenterna erbjöds att komplettera 
diskussionen skriftligt. 5 respondenter 
inkom med skriftliga kommentarer (se 
bilaga). 



Moodboards 
Som ett underlag för diskussionerna har 5 olika sk. "moodboards" 

använts. Dessa bestod av bildcollage som har haft t ill syfte att 
illustrera en känsla, ide, eller ett tankesätt utan att skapa ett fast 
och konkret förslag. Hela t iden har det betonats att det handlar 
om ett diskussionsunderlag och att collagen inte är konkreta 
förslag. På nästa sidan visas de 4 framtidsförslagen: 

• Litet men ofta 

• Större evenemang 

• Pittoreskt 

• Futuristiskt 

Tanken har varit att presentera 4 ol ika motsatser, där de första två 
främst handlar om aktiviteterna och de andra två främst handlar 
om arkitektur. För varje förslag har det genomförts en SWOT 
analys (se förklaring sidan 15). 

Som inledning til l avsnittet i diskussionen om dessa visioner, visades en 
bild (se till höger) om illustrerade en historisk tillbakablick av hur 
det sett ut i hamnområdet under olika perioder. Collaget har inte 
gjort anspråk på att vara heltäckande, utan snarare en 
påminnelse om att området genom åren har sett ut på olika sätt. 

Bilderna och förslagen har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän 
på Båstads kommun och Focus lnn AB/Helena Sundsten i syfte 
att ge ett så brett och öppet diskussionsunderlag som möjligt. 





Moodboards 
Som ett underlag för diskussionerna har 5 olika sk. "moodboards" 

använts. Dessa bestod av bildcollage som har haft till syfte att 
illustrera en känsla, ide, eller ett tankesätt utan att skapa ett fast 
och konkret förslag. Hela tiden har det betonats att det handlar 
om ett diskussionsunderlag och att collagen inte är konkreta 
förslag. På nästa sidan visas de 4 framtidsförslagen: 

• Litet men ofta 

• Större evenemang 

• Pittoreskt 

• Futuristiskt 

Tanken har varit att presentera 4 olika motsatser, där de första två 
främst handlar om aktiviteterna och de andra två främst handlar 
om arkitektur. För varje förslag har det genomförts en SWOT
analys (se förklaring sidan 15). 

Som in ledning till avsnittet i diskussionen om dessa visioner, visades en 
bild (se till höger) om illustrerade en historisk tillbakablick av hur 
det sett ut i hamnområdet under olika perioder. Collaget har inte 
gjort anspråk på att vara heltäckande, utan snarare en 
påminnelse om att området genom åren har sett ut på olika sätt. 

Bilderna och förs lagen har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän 
på Båstads kommun och Focus lnn AB/ Helena Sundsten i syfte 
att ge ett så brett och öppet diskussionsunderlag som möj ligt. 





SWOT - vad är det? 
En SWOT-analys är en välbeprövad metod att under en 

diskussion försöka belysa ett problem ur olika 
vinklar. Förkortningarna står for: 

• 

• 

• 

0 

Strenght (styrkor). Vilka styrkor har ett förslag? 
Vad är bra? Finns det något som är unikt på e1t 
positivt sätt? 

Weakness .(svagheter). Finns det brister i 
förslaget? Ar det något som inte är hållbart med 
detta sätt att tänkaTFinns det begränsningar? 

Opportunities (möjl igheter). Hur kan detta göras 
bättre? Vilken positiv utveckling kan detta leda 
t ill? Finns det något i detta förslag som man kan 
lära sig av inför framtiden? 

Threat (hot). Vad är det värsta som kan hända? 
Vad behöver man överväga för att eventuellt avstå 
eller kanske förebygga? 

Under diskussionerna visades en moodboard i taget 
och diskussionen utgjck ifrån ovanstående vinklar. 
Detta antecknades pa blädderblock. Det fanns 
också ett antal aspekter uppskrivna på ett 
whiteboard, ex: miljö, båtliv, barnen, 
arbetstillfällen, turism, tillgänglighet osv. (se 
bilaga, diskussionsguiden) 



Resultat 
Vad tycker medborgarna? 

Vad vill man använda hamnen till? Hur ställer man sig till tanken på 
byggnation i området? 



Hamnområdet 
Hamnområdet är ett relativt begränsat område, som i sin 

nuvarande utformning inhyser ett antal olika aktörer 
och intressenter. Vissa av dessa bedriver kommersiell 
verksamhet medan andra bedriver ideell verksamhet. 

Under vinterha lvåret är ett fåtal av verksamheterna aktiva, 
medan det under sommarhalvåret (eller snarare 
sommarkvartalet) f inns betydligt fler verksamheter. 

Verksamheterna och byggnaderna i hamnområdet har 
uppståt t "ad hoc" genom åren, utan någon tyd ligt 
sammanhål len vision. Det har funnits intresse och 
behov att starta en båtklubb, det har funnits intresse 
och underlag för att starta olika restauranger, 
gästhamn osv. Detta, näst intill organiska, sätt att växa 
har även varit gällande för de byggnader som uppförts 
under många årtionden, där vissa byggnader är 
"historiska" medan andra är mycket nyproducerade, 
varv vissa med tillfälligt bygglov. 

Inom hamnområdet finns även utrymme för olika 
idrottsaktiviteter på land: ett par tennisbanor samt en 
padelbana. Det finns även parkeringsplatser. 

Under diskussionerna har vi inte diskuterat utifrån en 
specifik karta med tydliga gränser, utan mer öppet 
använt begreppet "Hamnområdet" . 



Synen på Båstad 
En plats kan beskrivas på många olika sätt, genom sitt geografiska läge, genom sin klimatzon, genom en 

socioekonomisk kartläggning, genom en beskrivning av arkitekturen, de lokala näringsidkarna, 
statistiska underlag - eller genom att försöka beskriva något om platsens "själ", som kanske kan sägas 
vara summan av den fysiska platsen och de känslor och stämningar som människorna som besöker 
platsen upplever när de är där. Samtliga gruppdiskussioner inleddes med att respondenterna fick 
försöka beskriva "Vad är Båstad? Vad gör Båstad till en speciell plats?" och många beskrivningar handlar 
om: 

• Naturens skönhet, med havet, åsen, skogarna och den brukade jorden. 

• Tempoväxlingarna mellan sommarens intensitet och vinterhalvårets st ill het. 

• En småstad med storstadsglans, med ett serviceutbud som håller hög klass året runt till skillnad från 
andra mer renodlade sommarorter. Mindre uttalat, finns också en känsla av att Båstad är "fint" i 
betydelsen "privilegierat", "exklusivt" och har "hög status" . 

Summan av ovanstående gör att respondenterna upplever Båstad tätort och kommun som väldigt attraktiv 
och unik i sitt slag. Det finns i grunden en stolthet över att vara en del av Båstad, samtidigt som det 
finns många åsikter och ett stort engagemang kring hur Båstad skulle kunna göras bättre på olika sätt. 
Ett engagemang som ofta har sin grund i ovan nämnda stolthet och en vil ja att värna om denna känsla. 
Viljan att värna kan ta sig olika uttryck, bland respondenterna finns hela skalan från dem som vill 
bevara och återställa till hur det var "förr'', t ill dem som i främsta hand ser vikten av och värdet i 
förnyelse och anpassning t i Il "framtiden" . 



Unga vuxna 
Ålder 18-25 

Mitt- i- livet 
Ålder 30-50 

Medelålders + 
Ålder 55-80 

Fritidsboende 
Ålder 25-80 

föreningsliv 

De unga vuxna upplever i hög grad att Båstad är "pensionärernas stad". De som är intresserade av 
idrott och sport verkar trivas bättre än dem med ett mer kulturellt intresse. Utbudet av möjlighet till 
fysisk aktivitet tycks vara varierat, stort och uppskattat. Utbudet av ku lturella aktiviteter framstår 
däremot som mer begränsat. Gemensam för alla är dock att de tycker att Båstad är vackert och man 
uppskattar naturens omgivningar, oavsett om man nyttjar naturen för idrott, ridning eller 
promenader. Ungdomarna ser också Båstad som en "studentstad" med outnyttjade möjligheter för 
ett rikare kulturliv. Sommarens intensitet, med möjlighet til l både fest och arbete är viktigt för 
attraktionskraften. 

Gruppen ger intryck av att trivas väldigt bra i Båstad och många är engagerade i olika akt iviteter, 
antingen för sig själva eller för sina barn. Det finns ett pol itiskt engagemang i gruppen vilket skapar 
många diskussioner med olika åsikter. Diskussionerna i gruppen handlar ofta om de prioriteringar 
som görs och/el ler borde göras. Generellt uppskattas det mycket att Båstad tätort är levande året 
runt, med f lera butiker och annan service - til l skillnad från andra jämförbara orter. 

Gruppen är blandad av yrkesaktiva och pensionärer. Denna grupp består t ill stor del av individer som 
är vana att föra sin talan och det fi nns ett socialt självförtroende och en omsorg kring att måna om 
det som kan beskrivas som ett kulturellt kapital. Det finns olika åsikter och tankar kring ämnet 
"förändring", där vissa främst vi ll "bevara" medan andra snarare vill "utveckla". Gemensamt för de 
flesta är uppskattningen av traktens skönhet och det socia la I iv som erbjuds. 

För de fritidsboende är sommaridyllen viktig, då många ofta har ett annat boende som representerar 
"stad och utveckling". De fritidsboende uppskattar den höga nivån av service som finns i kommunen, 
i kombination med det småskaliga, pittoreska och charmiga. Aven i denna grupp framstår också det 
social livet som en viktig del av Båstadslivet. 

Representanterna från föreningslivet uppskattar den lilla kommunens möjlighet att skapa goda 
samarbeten mellan olika föreningar och att utbudet av olika aktiviteter är stort och varierat. 
Naturens variationsrikedom erbjuder r ika möjl igheter till en mängd och bredd av aktiviteter. Ur 
föreningsperspektivet är de årstidsbundna tempoväxl ingarna ofta uppskattade, med framföral lt olika 
tävlingar som genomförs under sommarkvartalet. 



Varumärket: R8stad 
En orts, eller en stads varumärke, kan sägas vara summan av 

hur orten upplevs av många olika människor. 

En del av den stolthet flera av respondenterna ger uttryck för, 
över att vara en del av Båstad, kan hänföras till 
varumärket Båstad. Respondenterna i alla grupper tycks 
vara överens om en punkt: att Båstad har ett starkt 
va rumärke som är värt att bevara. Engagemanget för 
detta bevarande, tar sig hos vissa respondenter, uttryck i 
en känsla av motstånd gentemot förändringar och en ilska 
över genomförda eller planerade förändringar i 
kommunen. 

Några av de kärnvärden som framkommer som viktiga för 
Båstads varumärke är: 

• 

• 

• 

• 

Att orten, trots sin relativa "litenhet" är välkänt i hela 
Sverige. 

Det natursköna landskapet. 

Sport, idrott och tävlingar inom många olika grenar: 
tennis, golf, hästsport, segling. 

Glansen från världsstjärnor som tävlat och som besöker 
tävlingar, framförallt inom tennisen. Glansen kommer 
också av "tennisveckorna" som helhetsarrangemang. 

Det pittoreska och charmiga sommaridyllen, framförallt 
den äldre bebyggelsen. 

Nätverken och det sociala livet som finns både i 
föreningsliv, på restauranger, bland de boende och 
turister. 

Tennisens Båstad 
Att tennisen är viktig för Båstads varumärke, näringsliv och 

sociala nätverk framkommer tyd ligt i alla fokusgrupper. 
Flera, men långt ifrån alla, av respondenterna har sjä lva 
varit aktiva som medhjälpare, spelare eller lyckats få olika 
typer av extrajobb under de så kallade Tennisveckorna. 
Bland dem som inte varit aktiva, eller ens intresserade av 
tennisen, finns det olika förhållningssätt: antingen så 
njuter man och roas av folklivet och festandet, eller så flyr 
man Båstad och framföra llt hamnområdet och de centrala 
delarna under de mest intensiva dagarna. Det 
framkommer viss kritik mot den så kallade "svansen" som 
kommer till Båstad enbart för att festa, utan minsta 
intresse för tennisen. 

Tack vare tennisen har vi en infrastruktur som gör att vi har 
service året runt. Ingen av oss hade levt här om vi inte hade 
haft en livsnerv, alltså principiellt behöver vi inte ta oss 
härifrån. ( ... )Sen finns det ju ungdomar som undrar varför 
man lagt tennistävlingarna samtidigt som Båstadsveckan, 
hahaha! (Man. 60 år, managementkonsuft, sommarboende 
sedan 50-talet, numera inflyttad) 

Alla respondenter tycks dock vara överens om "Tennisens" 
betydelse för Båstad som ort och dem som inte är 
intresserade accepterar verksamheten eftersom den 
pågår under en begränsad t id och samtidigt tillför många 
positiva mervärden till orten. 



Några citat 
Lugnt och skönt för det mesta, men på sommaren är det mycket fest och 

tennis (man, 18 år, gymnasiestuderande, född i kommunen) 

Jodå, det är väldigt lugnt här utom på sommaren när det är hysteri men 
sen så är det mycket aktivt, alltså man kan göra mycket här mycket 
sport på fritiden (man, 20 år, arbetssökande, född i kommunen) 

Livskvalitet i alla avseende, naturen, bad och allt ... (Man, 60 år, 
managementkonsult, sommarboende sedan 50-talet, numera 
inflyttad) 

För mig tycker jag att Båstad är egentligen, alltså det är en liten stad. 
Om du jämför med, tyvärr som Torekov som nästan är helt avfolkad 
på vintrarna, så har ju Båstad blivit mycket mer. Alltså det är en 
kommun som lever. Det tycker j ag präglar Båstad också, 
utvecklingen, mycket mer än andra, vad ska man säga, 
sommarorter. För Båstad är ju fortfarande, för mig i alla fall, en 
sommarort. Men är levande även vintertid (Kvinna, 53 år, ekonom, 
delårsboende) 

Jag tycker att Båstads absolut största värde ligger i naturen, det finns 
ingenting som är viktigare för Båstads framtid än naturen och därför 
tycker jag att man måste vara väldigt försiktig när man exploaterar 
här(Kvinna, 71 år, inflyttad sedan 5 år) 

Tennisen! (Kvinna, 76 år, pensionär, sommarboende sedan 60-talet, 
numera inflyttad) 

I dag är det fullt på hotellet när du kommer ned en torsdag kväll och 
har med dig gäster och ska gå ut och äta, "var ska jag gå 
ikväll", ringer man till Strand(?) och säger man "jag har en gäst 
med mig" och liksom, "är det öppet". "Öppet, j a det är fullt". 
Och då blir man glad alltså, då blir man riktigt glad. Har hjälpt 
hemskt mycket alltså, t i ll hela affärsverksamheten och allt här 
(Kvinna, 66 år, ekonom, sommarboende sedan 70-talet, 
pendlar idag till arbete på annan ort) 

Båstad har det mesta kan ju jag känna. Förutom att det ligger ju lite 
avskiljt på ett sätt, det är ju inte helt, det är ju klart att det är lätt 
att pendla men det tar ju sin lilla tid om man ska till Malmö eller 
Helsingborg. Men det är väl det som är charmen också, det blir 
sin lilla oas (Kvinna, 45 år, sjuksköterska, delårsboende) 

Det är variationen av natur, läget och närheten att kunna komma till 
en storstad om man behöver det, man har ju både landet, 
pulsen på sommaren. Jag vet inget bättre ställe, att kunna ta 
mig till havet eller klippor och samtidigt kunna ta mig till 
Köpenhamn på en och en halv timma. Det betyder jättemycket 
för mig. Variationerna av folk också. Man är kompis med den 
lokala potatisbonden och har andra kompisar som vuxit upp i 
Stockholm och gått på internatskolor, så man har en variation 
och kan välja att söka upp den man är intresserad av just då. 
Det tycker jag betyder jättemycket. (Man, ca 35 år, inte född 
men uppvuxen i kommunen, representant för Idrottsförening) 

... så från början hade jag inget val men jag lämnade inte för det finns 
såna fördelar med pendling och närhet och ha skog, natur, och 
pizza (Kvinna, 40 år, egenföretagare, inflyttad som tonåring) 



Hamnområdet idag 
På följande sidor följer en redogörelse av de ord som under diskussionerna skrevs upp på blädderblocket. 

Al la ord från alla grupper redovisas i samma textrutor, utan inbördes värdering eller rangordning. 
Vissa ord återkom i flera grupper, men redovisas endast en gång. 

De citat som redovisas är ett försök att ge en mer levande bi ld av hur diskussionerna fördes. För fullständ iga referat hänvisas till utskrifterna som finns 
som bilaga till detta dokument. 



Hamnområdet idag 
N&-heten till badet 
Y/i.storia 
Kal /bad ha.set 
PromehC<dområde 
Motion.s.slin:Jor 
Idyll 
Si(önhet 
t/t.sii;ten 
8ad året rant 
B&than?nen 
risl:eh0P1nen 
Vett13 han?n 
l<ultarell ,Plats 
Y/at"et 
rftt han?nen hnn.S 
N'&-het 
rfrenan 
S,Pinn-ol'I' el'l'ei;ter ,På hela Båstad 
4 rbe.t .stil ll'äl I en 
Marin mi(jö 
l<a,P,Pl;n:Jen t:ll brödra..sl:o/'et 
Hsr alla 
M~a/d 
{'estaur~er 
tfret rant 
Smås/:ali_gt. N'atunt,P,Plevelse 
Bastu 

"/:10~113t med /,;I 
I oaletierna. 
Y/an?nfonior 
rlnt oeh sl;yddat 
L.äjet 
N&-a centrum 
Loci:ar tur:.ster 
8ry33an I än:J.s med ,Piren 
l>et marina. 
N'ä&eri: 
Badhuset 
Lleel It en:f<_:JemMj 
Y/otellet 
hnn.S mi:t att :J6ra d&-: 
t enn:.s 
,Padel6anan 
l'e.sta 

N'atarl,3 sa.ml:n:J.s,Plats 
N'm-:~l:v 
lär:.sm 
r; na. \'}ler 
Bra 6ad 
M;(jö.Stat:on 
Vaci:ert 
lreVl13i 
Mys1jt 

- styrkor 



Hamnområdet idag - styrkor 
Hamnen är en uppskattad plats som har stor 

attraktionskraft på många Båstadsbor såväl som 
fritidsboende. Som syns på föregående sida är det 
relativt enkelt för respondenterna att komma på 
styrkor med hamnområdet idag. 

Den fungerar främst som rekreat ionsområde och är förutom 
att va~.a ett ställe där qåtägare har sina båtar, ett 
populart promenadstrak och badplats. Dessutom är 
det ett område som används för nätverkande och 
socia la möten. 

Det är ~ppskattat a:tt hamnen är öppen och tillgänglig även 
f~r dem som inte har egen båt. Den är även tillgängl ig 
for dem som kommer från land.För besökare som 
kommer ner till hamnen uppifrån tätorten är mötet 
med havet och vyn över Laholmsbukten, viktig och 
uppskattad. För båtägarna är den skyddade miljön 
värdefull, samt närheten till Båstads centrala delar. 

Förutom de mest hektiska sommarveckorna, anser man att 
hamnen är relativt lätt att komma åt med bil. Detta 
uppskattas speciellt av båtägare som enkelt behöver 
kunna transportera diverse saker till sina båtar. 

Bryggorna, den äldre bebyggelsen med röda bodar, den 
marina miljön är öveflag högt värderat av de flesta 
respondenterna. 

De spinn-att-effekter som Tennisveckorna skapar i from av 
restaurangutbud och hotell anses vara viktiga under 
hela året. 

En av styrkorna är att den är för alfa (man, 35 år, formgivare, 
uppvuxen i kommunen) 

Hamnen är ju också extremt viktig för idyllen och skönheten i Båstad, 
det är ju där man får känslan för hur vackert Båstad är (Man, 25 
år, event-arbetare, född och uppvuxen i kommunen) 

Havet. Det är det viktigaste (Kvinna, 53 år, VD, har sin arbetsplats 
nära hamnen) 

Hamn !ör al/a. __ Hamnområdet är uppbygg.d ~vide.el/ verksam0et i 40 
ar. Det ar båtklubb, bygga bat, sma f1skebatar, för vanliga 
människor, för arbetanae ungdomar och så vidare. Det ar 
styrkan i dag och den ska vi värna om (Man, 67 år, pensionär, 
fritidsboende med båt i hamnen) 

För mig som inte har båt då, man kan gå ned i hamnen och få en bit 
mat. Faktiskt vardagar och så året runt. Det ty_cker jag, hade 
inte den möjligheten funnits hade inte jag gatt dit mitt i vintern 
och så (Kvinna, 28 år, frisör, utflyttad från kommunen, men har 
kvar fritidshus) 

det är nära ti(I allt, både att kunna njuta av naturen, vad man vill, om 
man_y1ll handla, det är nära. Det jag ser som det viktigaste är att 
det.ar en skyddad hamn och att man kan ha sin båt trygg där ... 
(kvinna, bor ej i kommunen men är aktiv i BBSS) 

jag tycker att sfyrkan. i hamnen är att den ser genuin och lite gammal 
ut, den cpi_r ka1en och att man har sparar mark där badpiren går 
ut samt1d1gt som man har lagt de små bodarna där och förstärkt 
med bryggan längsmed som man kan lägga båtar vid, så 
styrkan är att det liknar en gammal hamn (Kvinna, 76 år, 
pensionär, född och återflyttad till kommunen) 



Svagheter - idag 

77 //./'arter 
1(ju17et i vattnet 
dtvec.J:!in:P' .6/oc.Kerad 
Placerin3en 
Sä.Son:Jen 
lätt 
7f.Mjt 
Eil/;öe.r 
Svårt by~ ut 
E}:onom:.sfa :ntre.S.Sen 
Par/;erin::JSmejl1jheterna 
Y/amnen dold av 17arfer:~ 
.. Porr-yachterna.·· under tenn:svec.J:an: bort.I 
Parferi"!}.S,Platser 
Svårt lasta, n& sin .6& under tennisveci:orna 
Y/ur 17arferin:P' är utnyt-Vad 
V:nter,17/atsernas 17/acer:n:J 
Bodarna .Som .sl:ymmer ~n 
P:cnic-,Platsen borta 

I.n:Jen si:ärjård 

~ 
Pro.f'eSsionell när;n:J safnas 
rår dyrt .f'ör s må/'öret°!}are 
I enn:svec.J:orna 
"'o.f'.f'- road

00 

./'ör .Sejlare 
.f'ör /:te mar:n an/;;yt;,,"n:J 
svarta bodarna 
h".s/;are saf na.s 
L&.3a bry33or saf na.S 
Padel.6ana.n.s 17/acerin:J 



Svagh8ter 
Den tveklöst största svagheten är något som nämns spontant i 

samtliga fem grupper:_parkeringsmöjligheterna och 
infrastruktur för bilar. Detta gäller framförallt under de 
mer hektiska sommarveckorna, då det upplevs som 
nästintill omöjligt att ta sig med bil ner till hamnen som 
drabbats av "trafikinfarkt". Under resten av året finns det 
dock möjlighet att parkera, men då finns ett missnöje 
kring placeringen av parkeringsplatserna samt en 
upplevelse av att gäster och besökare t ill Hotell Skansen 
använder parkeringsplatserna i hamnen istället för att 
använda parkeringshuset som finns i anslutning till 
hotellet. Det tycks finnas ett behov av att se över hela 
parkeringssituationen i hamnområdet 

runt Skansen är det väldigt ont om parkering och det är väldigt 
svårt för oss som kör bussar som ska fram (man, 65 år, 
egenföretagare, uppvuxen i kommunen) 

att allting ligger så tätt inpå varandra, mycket bilköer och folks 
om går mpa varandra på gatorna (man, 18 år, studerande, 
född och uppvuxen i kommunen) 

Parkeringsplatserna stör rent mentalt och miljömässigt tycker 
ja~. Hellre där borta där de brukar ha hantverksmässan. Flytta 
pa den. För då får man ju större utrymme också för 
hamnaktiviteter. Sen absolut bort med de här stora hemska 
båtarna som inte är båtar utan de är några konstiga saker som 
ligger där. Det hör inte hemma i Båstaa hamn. Jartetråkigt att 
man har tagit bort de små fiskebåtarna. Det känns 
jättekonstigt. Passar inte in i miljön över huvud taget (Kvinna, 
53 år, ekonom, fritidsboende sei:Jan barndomen) 

sen vill jag säga tillgängligheten, det är väl bra att det är 
tillgängligt, det är fint. Men tillgängligheten under 
tennisveckorna, DEN är obefintlig, den finns inte, den är helt 
värdelös och det beror alltså på att man hyr båtar i 
mångmiljonklassen och de ligger inne i hamnen och blockerar 
allting och sen festar man och det är inte av godo, tycker jag, 
för det gör att hamnen egentligen blir stänga (man, 
pensionär, representerar SPF) 



Konflikten kring de svarta bodarna och padelbanan 
återkommer också i de flesta grupper, även om det 
snarare är enstaka individer än hela grupper som är 
upprörda och engagerade. I debatten nämns ofta 
placering, utseende och funktion - men min (HS) 
to lkning av problemet är att konflikten har sin rot i en 
rädsla för att de kommersiella krafterna som finns i 
hamnområdet ska få fritt spelrum på bekostnad av de 
ideella krafterna som har en längre historia av 
verksamhet i hamnen. Denna oro är ett frö till 
ifrågasättande av prioriteringar\ regler och lagar. Har 
lagar följts? Har aflt ~ått rätt til ? Könflikten tycks mer 
ha sin grund i att manga människor känner sig 
"överkörda" än de fysiska byggnadernas placering. 

Det fanns ju en jättefin fiskeaffär här i Båstad. Det huset 
blev uppköpt sa de var tvungen att sluta (Kvinna, 54 år, 
arbetssökande, inflyttad seaan ca 15 år) 

Idag finns det en Båstadsmetod. Bygg först och skit i alla 
tillsfånd och klara böterna och E{ör som du vill (man, 
pensionär, fritidsboende med bat i hamnen) 

Jag ser en svaghet i att de där bodarna har kommit nu och 
de1 är att du avgränsar hamnen från resten, man tar bort 
hamnen från infarten när man kommer, det tycker jag är 
en svaghet. Dessutom var det en väldigt skön plats, aet var 
väldigt många som satt där och hade picnic 'ar och 
umgicks (Kvinna, föreningsrepresentant) 



Mudd,.a ./'ör c/jU,PaJ-e. c(ju,P 
L..e.i(,PI at .ser 
S4P7lin:J .f'6,. al I a 
Pro/J1e.nad 
Simhall 
Se3lin:J.sitVlin:J 
~·at./'örvarin:J 

Möjligheter 

Måla de. .svarta bodarna röda 
Pade.lbtinan .f'lyttas bod /J1ot båtu,P,Plä:J:j,,,·~ 
M<?/jhe.t att at"lysa yta ./'ör .se.:fin:J 
/{mat öM .sl:are. 

Se.en 
Kon.se.rte.f" 
S,Pe.ln:~ 
'>$"ave.t 
Bredare. utbad 
r6(j ,Planerna. .So/J1 .,';nn.S 
t<'tvecl:/a vattenS,Pod 
LevO/lde hantver l:are 
Ko,P,Plin:Jen till .,<;.sJ: 
Batif 
!f'öferi 



Hamnområdet idag 

Möjligheter 
Respondenterna får komma med egna förslag på 

förbättringar av hamnområdet, innan de 
utarbetade diskussionsunderlagen presenteras för 
dem. 

De flesta förslag gäller ett ökat och breddat båtliv med 
framförallt seglingstävlingar samt vissa förlag på 
flytt av parkeringsplatser, padelbanan, de svarta 
bodarna. 

Önskemål om en butik där det går att köpa färsk fisk 
och andra butiker med en tydlig marin anknytning 
återkommer också. 

Det förekommer också enstaka förslag som rör ett ökat 
kulturellt utbud med till exempel konserter. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att en koppling till 
det marina livet är viktigt för de f lesta 
respondenterna. 

det finns ju många vattensporter, inte bara segling, 
det finns ju många ... kite-surfing och allt vad det är ... 
(Kvinna, 19 år, diversejobbare) 

utanför hamnen ligger Sveriges bästa tävlingsarena 
för seglingstävlingar och def tar man inte upp. jag 
försökte för några år sedan att försöka få dit ett SM 
åtminstone men vi fick ett OM på den tiden, det var 
allt. Men de har börLat nu ... (man, pensionär, 
representant för SPF) 

Jag känner att man skulle vilja ha något som har med 
fisk attsöra. Någonting'k fiskebåtar finns ju inte kvar, 
men nagonting med fis (Kvinna, 45 år, 
sjuksköterska, fritidsboende) 

Möjligheten finns ju att arrangera mycket mera 
konserter. Både på arenan och runt omkring. Men så 
finns det ju nå~on regel som säger att det mte får 
vara mer än tva konsertkvällar i rad och det måste 
vara massa emellan ... (Kvinna, 40 år, 
egenföretagare, uppvuxen i kommunen) 



J:>et Ideella tt-~s undan 
Bl ac.f;:;ool 
/,~lt~el 
c.;,..fus 
Kulturen .f"örloras 
Att "a!!t" bl;,.. t:lllltet 
Övere><;:;loate.r:"j 
>'/otell ned/~,.,,·"5 
-r enn:sen krt 
>'/~ h0/>'1~3'·.f"ter 
>'/qjd vatten,.,,'vå 
,/(e:/er SO/>? z;' .f"ö(}S 
,/(e:/er So/>? be.3r1'/?Sar 
AKtörer 
Brödrasfo,Pet 
Alle/>?tV?Srätten hotad 
lenn:sen bort 
Stranden bort 
Pea.b krt 
f'örtät;,;"5 
enfe/.s,17åJ-.1jt />'TOn<:>,Po/ 

i:Were><;:;I oate.r:"j 
fyloatera.t 
Ko,.,..,,.,..,ers:al:ser:"j 
Parf er:"jS.f"råjan 
/,n:Jelt~ 

Hot 



Hamnområdet idag 
H 0 t Att vi skrämmer bort Peab. De är ju tyvärr (hehe) mycket bidragande till 

att hamnen existerar och finns som den är idag trots att ... de är 

Förutom hoten om riktigt stora katastrofer (krig, 
naturkatastrofer osv) framträder en hotbild som har sin 
grund i balansen mellan kommersiella, ideella och 
kulturella intressen. 

Det finns en hotbild som bygger på att "tennisen" ska försvinna 
från Båstad och hamnområdet, med konsekvenser att 
hotellet och restaurangerna försvinner. Något som i sin 
tur skulle få negativa konsekvenser på både trivseln i 
hamnområdet och förlorade arbetst il lfä llen i hela 
kommunen. 

Det finns en hotbild som bygger på att "den fina stilen och höga 
klassen", det kulturella och historiska, går förlorat till 
förmån för "krimskrams och tingeltangel". 

En tredje hotbild bygger på att monopol och en ensidigt 
dominant aktör tränger ut en fri marknad och framförallt 
de ideella verksamheterna som har en lång tradition i 
hamnen. Detta är en konflikt som många redan känner är 
påbörjad och det finns en tydlig oro för att detta är en 
utveckling som kommer att fortsätta under de närmaste 
åren. 

Ovanstående hotbild ligger nära ytterligare en hotbild som 
grundar sig i en misstänksamhet mot de tillfälliga bygglov 
som givits, samt vilka konsekvenser detta förfarande kan 
leda till i framtiden. Det finns en oro över att detta är ett 
"ny metod" som kan komma att appliceras vid flera 
t illfä llen i framtiden - något som flera respondenter 
uttryckligen vill förhindra. 

sponsorer och har investerat i allt från tennisarenan och Skansen 
och har byggt upp hela hamnen och är största majoritetsägare i 
Hamn bo Taget(. .. )Men de får ju mycket motstånd från kommun 
och från, ja, penst0närer, om man säger så. Men jag tycker att de 
är positiva även om man kan ha olika åsikter om dem (Man, 25 
år, eventarbetare, född och uppvuxen i kommunen) 

Det är väl kommersialiseringen, eller egentligen fel sorts 
kommersialisering, en skeppshandel skulle ju vara jättemysig och 
det är ju en viss form av kommers medan det där med 
tingeltangel som inte har marin anknytning, det känns som ett hot 
(Kvinna, föreningsrepresentant, boende i l<ommunen sedan 25 
år) 

Hotellet och tennisen där också. Om de försvinner .... (Man, 59 år, 
fritidsboende) 

Det är ju de här som vi som är mycket inom politiken, eller 
opinionssidan kallar för brddraskapet. Som styr i kommunen 
alltså, som sitter på en massa stolar hit och dit (Kvinna, 54 år, 
arbetssökande, numera inflyttad men infödd frit1dsboende) 

Titta på detta förfärliga smycke som jag har på mig (stort 
strasshalsband). jag har tagit det på mig för det är köpt i Blackpool 
och Blackpool år min fasa, att vi ska få tingeltangel av alla de slag 
(Kvinna, 71 år, pensionerad, inflyttad sedan några år) 

Ett stort hot, jag sa padelbanan och den är gjuten på ett t illfälligt 
bygglov och i en förlängning så är det kommersialiseringen för att 
det finns ju redan planer på att det ska bebyggas och jag tvcker 
att det är fel att bygga höghus precis som 1 Candskrona och ... 
(man, pensionär, föreningsrepresentant) 



Litet ofta 
Alternativet går under arbetsnamnet "Litet men ofta" och försöker beskriva en ide som bygger pa att hamnområdet används till en 

mängd olika mindre evenemang, med ett försök att förlanga säsongen till större delar av året. 

Bilden är ett diskussionsunderlag - ej ett konkret förslag. 



Litet men ofta - styrkor 

rbret~et Stora Blå 
Dvsi;valitet 
Y/antver/: 
K'örel.Se öVer hela hamnen 
~e3l:n:Jsaf:t:viteter 
ökat liv 
Vac.Kert Med båtar 
Stn.d:turen ./:nn.s redan 

~e Sä.Son:J 
Mer le/ande året rant 
Marin l'e.stiva/ 
Ka,, ./: nnas n:Jl! l'ör al I a 
6"ynna ekonoMin 
'/fitta al;tiviteter atomhus &ret 
0/>1 

41/round 

Många respondenter upplever att detta är en förlängning av hur 
hamnen används idag, vilket ger en känsla av trygg 
igenkänning. 

Det är enkelt för respondenterna att förestäl la sig många olika 
aktiviteter, gärna med marina eller kulturella inslag. 

De flesta upplever det som positivt med en förlängning av säsongen i 
hamnen, då de under långa perioder upplevs som outnyttjad. 

Så här års (november) går man ju inte ner, men det är klart om man 
vet att det händer något så kanske man går ner och kollar i alla fall 
vad det är, man kan väl tänka sig att gå ner (man, 20 år, 
arbetssökande, född och uppvuxen i kommunen) 

Den är trevlig och det blir en effekt över hela hamnen för folk rör sig 
även där. De ska äta och de ska titta på hamnen och de går upp i 
stan också har jag märkt (Kvinna, 71 år, pensionär) 

Intill september så är det ju fortfarande okej . Då börjar den t iden på 
året att ha roliga .. Det finns ju massa restauranger och kiosker och 
kafeer och allting där, som i dag bara kan leva på sommaren, för att 
det inte finns tillräckligt mycket event. Får man ner mer där som vi 
locals kan åka på så är det skitroligt (Kvinna, 40 år, företagare med 
anställda) 

Det skulle i så fall vara att det blev mer levande året runt (Kvinna, 
53 år, ekonom) 



Lite men ofta - svagheter 

Er:.sta.nde ,,.,,arfna.ds./'ör;n:l 
/Illa. "'1å.Ste 3e det en chans (;nte bara. 
KJ~) 
4tt det 6/;r .f'ör stort 
-rr&n3t 
J>et är "sven:;,ft" a.tt mysa. he"'1"'1a. ,P& 
vintern 
Inl'ra..stru/;tur 
o,,,,,rådet f ä.nnS .f'ör 1:tet 
rar.stör "allt•' 
Sti.(j T,j 3rönSaKer ; haMrie.n, de hör t:I/ 
tor3et 
rar ho,Pf/Llhf,PaC ,På beKoStna.d Q.V andra. 
,Platser 
Parfer:n:l 
/lvsaf:nad a.v lofaltra:/:f 
Inl'ra..stru ,ftar 
rar C..entrerat 
Yta.n 
Kom,,.,,una.la. resurser 

Det behövs en översyn av aktiviteterna i HELA Båstad för att inte konkurrera 
med andra "rum" på orten. Det upplevs viktigt att komma ihåg att 
hamnområdet inte är det ENDA området i kommunen som är lämpligt 
för event. Det finns bl.a en oro att de olika torgen ska förlora sina roller. 
Hamnområdets placering gör att det anses svårt att skapa en bra 
infrastruktur för trafiken. Hamnområdets storlek gör också att det finns 
en tveksamhet mot att den fysiska platsen ska räcka till. 

Då tror jag det blir på bekostnad av andra saker. I dag så arrangeras ju 
mycket arrangemang på centercourt, man kan inte ha både i hamnen och på 
centercourt, konserter och sådär va. Så tror jag att ska man ha marknader och 
så då tar man ju det från andra ställen. Så det är hela t iden, "vad är det vi 
prioriterar?" (Kvinna, 53 år, ekonom, fritidsboende) 

man får ju också skilja på olika bitar, för event det skulle jag vilja ha uppe på 
torgen, torgen är en mötesplats, att sen komma ner i en hamn, det är en 
livskvalitets grej att sätta sig i en hamn, att se ut över vattnet, att se 
kobbarna, att se måsarna och kanske en säl. Jag brukar se säl från 
Kal/badhuset.. .jag tycker inte att man ska dra in vilket event som helst i 
hamnen (Man, 68 år, egenföretagare, inflyttad sedan många år) 

Vi har ju ofta kollisioner vid arrangemangen också när det är hantverksmässa, 
till exempel kan kollidera med seglartävling. Det är också frågan, vilka 
evenemang passar i hamnen (Man, 42 år, konsult, aktiv i båtklubben) 



• 
Litet 

h"si: 
Isbana 
Båtf;v 

men 

flytta. bort Såftt Som 'fj är båt 
:ful;ynt 

ofta 

Göra t;f/ ett (jusområ.de <satsa ,På belysnin:J) 
Enhet/,~ Men .SMå.sf:af,~ 
Gästha/>'Tn 
t43ardh.sjai0/? 
Y/ö.St 
'4J;var;uM: vi.sa va.d .SoM .,t;nn.s ; ha.vet 
h".sh5ut:J: 
51\,"Mboat-d 
w:ndsaff,"3 
Ornitolo;:y' 
t/tbildnin;:pr 
- na.tar 
- Mi(jö 
- se:/'"3 
no.st6ite tä.Vlin:Jar 

- möj I igheter 
Respondenterna har ganska lätt att se verksamheter som de 

tycker passar i hamnen och som skulle kunna förlänga 
säsongen: 

Seglingstävlingar i alla former är ett återkommande förslag. 

En ökad bredd av båt/sjö-sporter: skim-boarad, windsurfing, 
kajak och kanot verksamheter, simning i havsvatten (i 
badhus) 

Utbildningar av olika slag: alltifrån segling och båtkunskap 
till ett Akvarium med marinbiologisk undervisning för 
allt från skolklasser till förbipasserande flanörer. 

(SE citat nästa sida) 



Litet men ofta - möj I igheter 
Jap ty_cker det är supertrevligt med action, när det händer saker. Så mycket olika evenemang som man egentligen bara kan komma 
pa, så länge det funkar infrastrukturmässigt. Går det att få ihop det logistiska så tycker jag cfet är toppen att ha där nere i det lilla 
navet (Man, 42 år, företagsledare, inflyttaä i barndomen) 

Jag tycker kommunen skulle upplåta det till konsthantverk och till hantverkare av olika slag. Att få billiga lokaler där nere i hamnen, så 
atf cfet var folk som jobbade dår nere (Man, 59 år, egenföretagare, delårsboende) 

Och det finns flera andra ... cable-park också, wake-board, man har alltså som en slags skidlift som går uppe i luften och så åker man 
på den här brädan och det är alltså u·udlöst då, nån slags el ... men den drar iväg en på brädan och så åker man runt. Det är inte efter 
snabba båtar som jag menar! Sånt mns ocksa, men det är inte detjag menar så inte fokus blir fel! (Man, föreningsrepresentant) 

Jag har en sak till! Det finns något som heter frost bite, och då seglar man när det är kallt, i december i Marstrand (?)och DET kan 
man göra här också! (Kvinna, fOreningsrepresentant) 

Man skulle väl kunna fixa mer på höstlov och sportlov för då kommer det ju mån~a, jag har många vänner som kommer hit från 
Stockholm då, så då skulle man kanske kunna sätt in något extra ... (Kvinna, 19 ar, diversearbetare) 

Men hela hamnen inklusive Laholmsbukten är väldigt bra för seglingstävlingar, så ökade seglingsaktiviteter och byggnation eller 
SUPP.Ort för detta. Det skapar ytterligare liv i hamnen och finns det något som är så vackert som hundra segelbåtar ute i vattnet? (Man, 
60 ar, managementkonsu/t) 



• 

Litet men ofta - hot 

411a Kör '6il 
tl~o/>1s./'ylla 
rbr />71/cJ:et tjoho 
Sli tivoli 
4r-3a ,Pensionärer 
l>et ideella ./'örSVinner, allt il;r 
fo/>1MerSiellt 
5t&Jjda ve.rfs~heter ( Med 
entr~:i./'t) 

Att evenemangen ställer till problem vi lket kan leda til l att det blir 
missnöje och protester mot evenemangen. 

Att hamnen enbart blir en plats för kommers iel la intressen. 

Att marknadsföringen ska brista då det handlar om att etablera nya 
aktiviteter ocll vanor. 

sen är det väl det att om man gör lite roligare aktiviteter, då blir ju 
pensionärerna "morr"(. . .) de börja skriva in till "Min mening" och "deet 
var ungdomar ute till klockan fyra och väsnades" (Kvinna, 21 år, 
studerande) 

För jag har hört ta las om olika ... en kvinna som berättade att hon kände 
si~ skinnad .... man bygger saker i hamnen och sen blir de skinnade av 
Bastad Hamn AB ... man får väl fråga XX helt enkelt om han har pengar 
att tjäna på det, för annars är det oömt att misslyckas (man, 
föreningsrepresentant) 

det finns ju krafter som vill ta bort klubbhusen för att göra restauranger 
och då försvinner vår verksamhet och båtlivet och båtklubbarna, då 
kommer båtarna försvinna och båtägarna och folk kommer ner till 
hamnen för att titta på båtar och om båtarna försvinner ... de kommer 
inte till hamnen för att titta på en massa annat. Det är ett HOT mot oss 
som har byggt upp allt detta helt med ideella krafter och startat upp 
hamnbygget från botten, för innan fanns bara gamla hamnen och där 
trängdes vi och sen började vi dra oss ut över kanterna och sen jobbade 
två personer (som inte är här ikväll) väldigt mycket med ideella krafter 
för att bygga upp det här. Det ideella får inte försvinna

0 
för det görs så 

mycket som inte kan göras kommersiellt så att säga. et finns krafter 
som vill ha bort oss, de vill bygga restauranger ... (man, 65 år, 
egenföretagare) 



Litet men ofta -
sammanfattning 

Respondenterna uppskattar över lag tanken på att förlänga 
säsongen för aktiviteterna i hamnen och man är också 
positiv ti ll att området nyttjas ti ll olika saker. Detta 
anses skapa liv och rörelse på ett positivt och 
attraktivt sätt. 

Däremot finns det en önskan om att begränsa och definiera 
vilken sorts aktiviteter som anses passa i området. 
Gemensamt i alla grupper är att man är positiv t ill 
idrottsliga och kulturel la aktiviteter samt marknader 
som håller en "god kvalitet". 

Det f inns ett motstånd emot aktiviteter och kommers som 
saknar "marin" koppling. Samtidigt är man fortsatt 
positiv til l "Tennisveckorna" (som ju saknar en tyd lig 
marin koppling och i viss mån innehåller kommersiella 
sponsorer mm.). Detta får dock tolkas som att man är 
van vid Tennisen och accepterar den för vad den är, 
med sina för och nackdelar - men det finns en 
mättnad och oro för att Tennisveckornas intensitet ska 
vidgas ti ll en längre säsong. 

STYRKOR 
• Igenkänning 
• Breddning 
• Förlängd säsong 

MÖJLIGHETER 
· Seglings-tävlingar 
• Flera olika sporter 
• Utbildn ingar 

SVAGHETER 
·Annat som händer 
• Infrastruktur 
• Områdets storlek 

HOT 
• Protester 
• Endast kommers 
• Bristande 
marknadsför ing 



= 

Större evenemang 
Iden bygger på en tanke att använda hamnområdet som ett nav eller en arena för större evenemang som pa olika sätt kan involvera fler 

personer och större områden inom hela kommunen. 

Iden bygger på att vidareutveckla de erfarenheter som finns utifrån arrangemangen för tennistävl ingarna. 

Bilden är ett diskussionsunderlag - ej ett konkret förslag. 



Större evenemang - styrkor 
/vl~jobb 
Loe):ar -l'olf 
J:n/'/ytt,•1:n:J 
lf'örel.Se 
N'är:n;J.sl:vet 
/vfyc_i:et l"lnn.s :d°!), ta t:llvara det 
t{_6yttja. arenan .som l"lnn.s 
Ofad haMel 
rbrl ä/?jd .Sä.Son:J 
Gol-I' 
lenn:.s 
5e3/;n:J 

De flesta respondenter tycks ta emot förslaget med en 
skräckblandad förtjusning. 

Man kan se att erfarenheterna från tennistävlingarna är en 
styrka samt att det finns gott om samlad kompetens inom 
kommunen för att utföra olika typer av tävlingar. 

Ett stort anta l arbetstillfällen både på de konkreta 
evenemangen, men även det ökade inflödet till kommunens 
övriga näringar ses som en styrka. 

Styrkor är att det lockar hit folk och till slut kanske 
flyttar hit, det finns ju folk som kommer hit varje 
sommar och sen flyttar hit. De kanske seglar eller nåt 
sånt och så flyttar de hit när de är pensionärer. Tänk 
om man kan få dem att flytta hit INNAN de är 
pensionärer (Kvinna, 21 år, studerande) 

Man får inte glömma att det är väldigt mycket en 
jobbmöjlighet också för dem som bor här (Kvinna, 33 
år, tränare) 

att man får hit människor som kommer hit och 
spenderar pengar, ökad handel och utbud och det 
gillar vi ju alla (Man, 60 år, managementkonsult) 

Man har ju börjat med det redan alltså med 
framgång. Inte ofogiskt det här kommer upp. Då 
skulle man öppna upp hamnen för ett antal större 
arrangemang under hela året då. För det skulle dra 
med sig massa arbetstillfällen och då skulle vi få 
näringsf iv och jobbtillfäflen och underlag. Det är inte 
helt fel (Man, 59 år, delårsboende företagare) 

... 



Större evenemang -
svagheter 

Parferi"j 

-r:~an:P 
Blir ./'ör .stort 
'J>y-rt 
ri:,,_ VeP?? 

tröttnar 
rl:sr stora. eVent 
Nuvarande trafif.situaiion 
>l/amne.n.s ?l~in:J 
Blir ./'ör Mlj'c.i:d 
S/;'ola,J obb (i vard~en har A?a.n V 
t:d men eve.nt) 
Enfel.s?&ri;j"t med bara. idrott 
Blir ./'ör dyrt i hamnen ./'ör vanligt 
./'olf 
Ytan kyän.sad 
Ute.sluter 
re,,.. .stora ri.Sf er 
vatten nivå. hcvn:n:J 

Hamnområdets geografiska placering anses vara en stor 
svaghet för att kunna hantera infrastrukturen och 
påfrestningar på närliggande mi ljöer, som stora 
tävlingar innebär. 

En annan svaghet som framkommer är att målgruppen för 
de större evenemangen är turister, inte de boende i 
kommunen, vi lket skapar en känsla av att 
evenemangen inte är till för kommunens invånare. 

Det finns en tveksamhet kring om det finns underlag i 
Sverige för ytterligare en "arena" som inriktar sig på 
stora tävlingar. 

(Se citat nästa sida) 



Större evenemang -
svagheter 

det kan ju bli lite för mycket, även för ungdomar ... det är ju inte alla som är superaktiva året om, man har mycket i 
skolan och kanske ett jobb vid sidan om och då kan det bli för mycket med stora event också (Kvinna, 21 år, 
studerande) 

Såna här jättearrangemang, för det första så kan hela Sverige stryka bort ett gäng av dem. Finns det ett stort maraton i 
Sverige, äå ska vi vara glaaa för det. Finns det en stor hästtåvling i Sveri~e far vi vara glada för det. Finns det en 
rallytävling får vi vara glada för det. Att släpa hit dem till Båstad tror jag inte Båstad klarar av. Det här är liksom inte 
realistiskt över huvud taget tycker jag (Man, 42 år, företagsledare) 

det enda jag tänker på är att oavsett vad man bygger och var så måste man bypga in parkeringsplatser eller 
förflyttningsmöj/ighet från parkeringsplatser och dit, även om vi tittar väldigt langt fram i tiden, då kanske vi inte har 
bilar, men som livet ser ut just nu och de närmsta åren så ser det ju ut som om v1 kommer fortsätta att vara ganska 
bilburna och det gör att vad man än bygger så krävs det att man bygger lika mycket parkeringsplatser (Kvinna, 
föreningsrepresentant) 

Det här känns som att man gör något alldeles för stort. Det här med hamnområdet, man måste bygga det i första hand 
för kommunens invånare. Ska passa in, ska inte tänka på turismen hela tiden, för det är en sån liten del av året. Tänker 
du på ortsbefolkningen, kommuninvånarna i första hand så drar det hit mer människor över lag. Så känner jag (Kvinna, 
45 år, sjuksköterska, delårsboende) 

jag måste säga att det ligger en spärr från miljökontoret att den får inte användas till konserter och så vidare mer är fem 
dar per år, tva dar i sträck och max fem dar per år för det är alla boende runt om och av miljöskäl. Och om man läser 
dagens tidning- det har inte med detta att göra, men lite grann - de har en tennisbana i Ångelholm runt havsbaden, 
ocfi det har bott folk runt den i hela sitt liv, men nu är det generationsskifte och nya kommer ait och nu vill de plötsligt 
förbjuda folk att spela tennis! När tennisbanan har legat där i femtio år! Bara för att det flyttar in nya så får de inte 
fortsätta! (Man, 65 år, egenföretagare) 



Större evenemang -
möjligheter 

J<vaf;tet.SeVehe/>10/?j 
:Jobb ;no,,.., je>I./' 
Såte/I 
t/tveci:la .. la.9om ·· 
Wö.:StloV 
S,Port!OI' 
Pd.sf/oV 
Isbana 
f?jada in ./'örenin:Jar 
Se.en i h()/>?nen 
:Jul.S,Pel 
Plat.s ./'ör k'ulturen 
Luc.iat~; hamnen 

Det finns respondenter som ser stora möjligheter och får 
mycket inspiration t ill denna ide. Det finns ideer som 
handlar om olika idrottsevenemang, samtidigt som det 
finns ideer om olika kulturella aktiviteter. 

Det finns också en övertygelse om att kompetensen för att 
driva och genomföra stora tävlingar finns inom 
kommunen. 

Detta anses också vara en väg att utveckla det starka 
varumärke som Båstad representerar. 

(Se citat nästa sida) 



Större evenemang -
möj I igheter 

För några år sedan var det något arrangemang med (seglingstävlingar) ... och att man anvisar platser var det 
är bra att stå för då stod många uppe vid parkeringsplatsen uppe vid Boarp uppe vid Italienska vägen där det 
var fullsmockat med folk med kikare som tittade så det är jätteroligt faktiskt men det kan göras mycket bättre 
publikt tror jag (Kvinna, föreningsrepresentant) 

så länge det är med klass (Kvinna, 80 år, pensionär) 

jag har själv försökt tillsammans med min mamma, vi har samlat ihop många namnteckningar på att vi vill 
ordna en större tävling inom fälttävlan, det är en stor sport inom hästvärlden och det är en sport som inte bara 
de som är hästintresserade tycker är kul att titta på ... men tänk om man kunde ha starten nere i hamnen och 
sen en slinga ... men det kanske inte är de bästa ridvägarna .... men det skulle vart kuf ... (Kvinna, 19 år, 
diversearbetare, hästägare) 

bjuda in idrottsrörelsen, bjuda in andra föreningar och visa vad vi har för möjligheter för det finns ju ingenting 
som säger att man bara för att de haft till exempel fält-tävlan på en ort i många år, att de måste fortsätta ha 
det, man kan väl bjuda in dem och visa och "kan ni inte ha det här i år istället", visa att vi har så många 
fantastiska möjligheter för allt från mountainbike till surfing och vatten och bjuda upp till dans lite mer, att 
man inte sitter passivt och väntar på att de kommer hit, att man tar initiativ (Man, 25 år, eventarbetare) 

Golfen kan vi göra mycket med. För två år sedan hade vi en stor golftävling här (Kvinna, 32 år, golftränare) 

Aktörerna i hamnen har ju kunskap, de kan arrangera tennis och hantera jättemycket människor. Då kan de ju 
hantera andra evenemang också (Kvinna, 40 år, företagare) 



Större evenemang - hot 

Kne?1jt /'of a.s ; f oMMUnen 
Cf onoM;.Sf f ata..stJ-o/' 
/In.svar 
li-6:Jhet ; KoMMUnen 
H5r öVerMäft1jt 

Att stora evenemang innebär risker är man väl medveten om 
och många uttr_Y.cker oro och ett skeptiskt förhållande 
gentemof detta förslag. Det finns tankar kring att 
Båstads kommun trots allt är en relativt liten kommun 
och större satsningar av detta slag kan få ekonomiska 
konsekvenser för hela kommunen. Man oroar sig för 
ett stort ekonomiskt risktagande, som i bästa fall 
inledningsvis får en kortvarig uppgång för att sedan 
följas av ett djup ekonomiskt fall. 

Det finns också tankar som värnar om vikten av att bevara 
hamnen som just hamn och att områdets främsta 
fokus bör vara "marint" snarare snarare än "renodlat 
event" . Man menar i de fallen att hamnens funktion 
som hamn skulle gå förlorad och att detta i sin tur 
innebär en form av förlust för invånarna, med en 
centralt belägen hamn. Man menar att detta förslag 
hotar hamnens nuvarande och främsta funktion. 

Miljökonsekvenser är en annan aspekt som nämns, då man 
ser att det krävs en genomgripande förändring för att 
anpassa området tilf de riktigt stora eventen. 

Att vissa evenemang ska locka till sig en "svans" av 
ovälkomna besökare. Idag för tennisen med sig ett 
visst klientel som inte är uppskattat av alla. Det 
framkommer viss oro för att nya (ospecificerade) event 
ska locka till sig stökiga besöl<are som upplevs som 
störande för de boende. 

(Se citat nästa sida) 



Större evenemang 
- men då måste jag få säga vad jag reagerar på! Då är ju risken att det inte blir en hamn längre! Då blir balansen fel, då blir det 

någonting annat. Om man bygger ett hotell ute på en pir så kan ju det bli hur häftigt som helst, men då blir det ju DET 
som styr väldigt mycket av utvecklingen i hamnen, och det är inte DET som .. .. det är inte det som är min vision av en 
HAMN, en aktiv hamn för folk som lever och bor i Båstad och har sina båtar där. Det är någonting som jag inte tycker 
tillför någonting. Det är min uppfattning (Kvinna, föreningsrepresentant) 

men vi har ett hot där .. .för vi har ju en vatten nivåhöjning och den kan ställa till det både här och där för som vi har det nu 
blir det högre och högre ... och vi vet ju vad som hände med Kal/badhuset sist det var en rejäl storm . ... det var inget kul ... 
så det finns ju lite hinder där .. . (Kvinna, föreningsrepresentant) 

även tennisen som är ett stort engagemang drar ju hit en svans som inte är så rolig, som ökar upp väldigt mycket på 
brottsligheten i kommunen under dom veckorna (Man, 65 år, företagare) 

Säg 15 år fram kommer någon oljeschejk och köper halva hamnen och bygger upp jätteavancerade grejer. Så funkar inte 
det alls så försvinner han, sa äger han det fortfarande, så är det ingen som rar göra något med det ocn det gör att folk 
skulle, katastrof skulle vara om folk får tillstånd att bygga saker som egentingen inte är välkomna som bara står där och 
förfaller (Kvinna, 28 år, delårsboende) 

Skulle det bli så i framtiden. Då har jag inte råd att ha båt i hamnen längre. Så att, gärna behålla hamnen som den är 
(Man, 47 år, har båt i hamnen) 

jag är helt emot det här kan ja~ säga. Det finns en hel halvö i övrig, som haltar rejält, och om vi överhuvudtaget ska 
kunna komma i närheten av nagot sånt här så är det så många små detaljer som måste fixas först. Och framförallt så 
måste ju folk som bor här året runt få ha ett liv och en vardag som funkar (Kvinna, 54 år, arbetssökande) 



Större evenemang -
sammanfattning 

Förslaget får både positiva och negativa reaktioner. OM allt går bra 
så KAN det bli en god affär för det lokala näringslivet. En 
gemensam åsikt är att kompetensen och många av 
förutsättningarna för att arrangera stora tävlingar finns. Å 
andra sidan ställer sig många tveksamma t ill den 
ekonomiska risk som en storsatsning på en arena innebär, 
då det i Sverige idag redan finns flera större arenor som 
konkurrerar om uppdragen. 

Man ser inte att förslaget är till för de boende, utan riktar sig mot 
turismnäringen. Det uppkommer många frågor kring VEM 
man ska bygga för, de boende el ler turisterna? Det finns en 
känsla, hos flera av respondenterna, att något går förlorat 
för kommuninvånarna om hamnområdet i alltför hög grad 
byggs om för att möta turisternas behov. Det skapar en 
känsla av att förlora det som är VÅRAT. Detta fokus är främst 
emotionellt, och man har i dessa fall svårt att se de mer 
rationella (möjliga) vinsterna som ett ökat antal 
arbetstillfällen skulle kunna erbjuda kommunen. 

Samtidigt ser många en potential i tanken med större tävlingar och 
evenemang inom kommunen, och många är int resserade av 
idrott och tävlingsmomentet. Däremot är man inte helt 
övertygad om att det begränsade hamnområdet är rätt plats 
för placera centrum för de riktigt stora tävlingarna. Man 
talar om de fina förutsättningarna som f inns i andra 
områden av kommunen, där det dessutom finns betydligt 
bättre förutsättningar att förbereda för den logistik och 
infrastruktur som krävs för riktigt stora evenemang av hög 
kvalitet. 

STYRKOR 
· Arbetst illfällen 
• Kompetens finns 
• Ökad handel 

MÖJLIGHETER 
• Båtell 
• Kvalitets-
evenemang 
• Stärka varumärket 
Båstad 

SVAGHETER 
· Parkering 
• Hamnens placering 
• Ej för de boende 

HOT 
• Ekonomisk risk 
• Hamnen blir ej en 
hamn 
• Miljö-konsekvenser 



En jämförelse mellan olika 
typer av aktiviteter 

Litet men ofta Större evenemang 

När de två ideerna ställs emot varandra, framstår det som att respondenterna har mycket lättare att ta till sig 
alternativet med "Litet men ofta" på ett mer emotionellt plan. Här känner man igen formatet, storleken och 
många upplever också en trygghet i att evenemangens, el ler den breddade verksamheten, känns hanterbara i 
såväl ekonomisk som administrativt perspektiv. 
Alternativet med "Större evenemang" upplevs av många som spännande, men de flesta har svårt att se hur 
detta stora ska få fysiskt, ekonomiskt och även emotionellt plats i Båstads hamnområde. Man är överlag mer 
posit iv till att skapa "något större" på en annan plats inom kommunen. 



Bygga 
... eller inte bygga, det är frågan ... 



Generel It om att bygga ... 

. . . över huvud taget ... 
En kvalitativ undersökning ger inga kvantitativa 

resultat. Därför är det omöjligt att säga något om 
fördelningen mellan olika åsil<ter i en rråga. När 
det gäller byggnation, över huvudtaget eller inte 
framträder tre olika åsiktsriktningar: 

• Riv och rensa bort det mesta "nya" . Återställ till 
hur det såg ut "förr" (ej specificerat ti ll vilket 
exakt årtal som utgör idealet- men det var bättre 
förr). 

• Hamnområdet behöver inte fler byggnationer, det 
är redan fullt. Det är bra som det är, låt det vara 
så och lägg pengar, energi och investeringar på 
annat i kommunen. 

• Tänk om, tänk nytt och gör rätt. Gör en 
genomarbetad plan och förbättra så att så många 
parter och intressenter som möjligt blir nöjda. 
Området är en plats med stort intresse för många 
och alla har rätt till området. 



Generellt om att bygga ... 

. . . bostäder ... 
Att bygga åretruntbostäder i hamnområdets närhet är inget 

som tycks förefalla vara en god ide. Framförallt då 
man ser att alltför stor hänsyn måste tas till de 
närboende vid olika event. 

Inga fler boende bofasta i alla fall, för då kan vi inte ha några 
event alls. De som finns där, som jag har förstått, så klagar 
de väldigt mycket på allt som händer runt omkring. Det är 
för mycket ljud och för mycket folk. Om vi nu vill fia events, 
som det verkar som alla vill ha, då ska det ju inte vara fler 
bostäder och bofasta (Kvinna, 40 år, företagare) 

Däremot finns försiktigt positiva reaktioner kring tankar som 
rör studentbostäder som kan kombineras med 
turistbostäder under sommarsäsongen. Amnet har 
endast berörts kortfattat i några av grupperna. 

Det är väl en fantastisk ide att kombinera studentbostäder, som 
bor där när det inte är säsong eller vad man säger. Så det 
blir liv i hamnen igen. Helt gJötsligt kanske det kan vara 
kafeer öppna där aret runt. För att det kanske finns vissa 
föreläsningssalar där som brukas av skolor eller hotellet 
eller kommunen (Man, 33 år, formgivare) 

. .. ut i vattnet ... 
Instinktivt väcker detta ämne negativa reaktioner vid en 

första tanke. Däremot finns det i nästan varje grupp, 
någon respondent som kan tänka sig olika lösningar 
med pirer, utfyllningar eller andra kreativa lösningar 
och argumenterar för detta. Efter en stunds diskussion 
märks ett förändrat förhållningsätt, från "tvärt nej" till 
"kanske är det möjligt" hos flera respondenter i varje 
grupp. Vissa respondenter bibehåller dock sin kraftigt 
negativa inställning även efter diskussionen. Detta är 
ett ämne som behöver presenteras i ett konkret 
förslag, med hänsyn tagen till utsikt, miljö, funktion 
osv innan man vill ta ställning. 

Havsnivåhöjningen. Man kan räkna i planeringen på en högsta 
havsnivå på 3,5 meter här. Bara ett litet inspel i debatten 
vad man kan göra. Vad man kanske ska satsa på. Då kan 
jag tycka att lägga ett hus på två meter över havs, då har 
man vatten en bra bit upp. Kommunen kommer aldrig få, 
att det tillåts att detaljplanera på området för bostäder 
kanske, om man inte höjer upp dem väldigt mycket. Det är 
också ett jobb för kommunen, att byggnaderna kommer att 
utformas på ett visst sätt. Vi såg höststormen förra året, 
det var uppe på hamnplan till exempel. Gudrun, hela 
hamnplanen stod under kanske 70 80 centimeter vatten. 
Det är väldigt viktigt när man pratar hur man vill utveckla 
hamnen för att helt plötsligt har man lagt 500 miljoner på 
byggnader (Man, 42 år, konsult) 



Nostalgisk stil 
Denna tanke bygger på att OM det i framtiden ska byggas någonting i hamnområdet, i vilken stil ska man då bygga. Ovanstående 

collage är ett försök att illustrera en "nostalgisk stil". 

Bilden van är ett diskussionsunderlag - ej ett konkret förslag. 



Nostalgisk stil - styrkor 

'J//ar,,.,,oni med :PM/a Båstad 
Char,,.,,,jt 
J>e:t ./'.:srvä.nta.de 
I.dyl/ 
Ee.h&lla P?y'Set 
P,'ren 
if'enaVeri~en aY hote//et ,,,_.,fe !yc..fat 
L&j be0;33else 
Marin-inS17irerat 
V arw>rärfet Båstad 
PittoreS/:t 
8evara 
Loefar ./'ol f 
Loef ar 17e.nSionärer 

Många respondenter tilltalas känslomässigt av den nostalgiska stilen. 
Många tycker att den passar mycket bra in i stilen kring 
Agardhsgatan och de gamla delarna av Båstad. Många räknar 
låg bebyggelse till den nosta lgiska sti len, vilket man ser som 
positivt. 

den gamla stilen håller kvar dem som bor här året om .. .folk blir väldigt 
bittra när det blir stora förändringar, åt det moderna hållet (Kvinna, 
19 år, diversearbetare) 

och ska man jämföra de två stilarna så är det väl mer åt det här hållet som 
känns lite genuint, även om det är en kuliss. Men för att inte alla 
andra tusen människor i Båstad ska skrika så jäkta högt, och tycka 
att det är fruktansvärt det man gör, så är det väl lite mer åt det här 
hållet som tilltalar alla (Kvinna, 40 år, egenföretagare) 

Det man väntar sig. Man vill komma till en idyll i jämförelse till allt det här 
nya stora. Det är kontrasterna tror jag. Tror man ska hålla kvar vid 
det här, ha kvar den gamla mysiga miljön (Kvinna, 66 år, ekonom) 

det här ser ju faktiskt trevligt ut...nästan som i Danmark ... visst ser det här 
trevligt ut och genuint ut? (flera nickar gillande) (Man, 67 år, 
egenföretagare) 

kulturhistoriskt (Kvinna, 71 år, pensionär) 



Nostalgisk stil - svagheter 

rår h8:JC 
Si/;-ten .f'örSVinner 

·r-vF 
Pia.stig( 
Pastisc.h 

Det framkommer i de flesta grupper tankar som rör risken 
med att skapa kulisser som inte känns genuina och 
äkta. 

För mig blir det att man skapar en kuliss liksom. "Det är 
såhär det borde sett ut", det har det aldrig gjort men nu 
ska vi ... (Man, 34 år, formgivare) 

Genuint. Det där med kulisser är väldigt bra det du sa där. 
För att bygga en kuliss, varför då? För att lura turister att 
här är de i något som är genuint, och det genuina som 
fanns här är redan rivet(Kvinna, 53 år, VD) 

en risk är att det blir för plastigt, om du förstår vad jag 
menar, att man bygger något nytt som ska se gammalt ut 
som bara ser fejkat ut. Jag tänker på Jakriborg som dom 
har byggt en medeltidsstad som de har byggt nytt men i 
gammal stil. Det kan kännas helt...jag vet inte hur det 
funkar ... men vad är poängen?! Man kommer ner där och 
det har ingen historia och det har inga anor utan det är 
bara något som man har valt att uppföra i den stilen och 
det måste ändå vara någon sorts koppling, förankring till ... 
men att bara uppföra för sakens skull det kan kännas lite 
konstigt ... som en kuliss ... (Man, 25 år, eventarbetare) 



Nostalgisk sti I 
Gre>~or f:an kvaras 
r~i:lous .f'ör.Sla:J 
rJ e>(l'bilitet, an.'ändnin:J 
.,t/ a.ndif: qt> ,PO/?,PO.SSaC 
r8r alla 
Vill vara där 
Mtjs./'aJ:t or 
Locl:ar turister 
God arf:itd:tur 
Bullerfy-romantil: 
r8rstärf:er varuMärl:et 

Man ser möjligheter i att bevara och förstärka Båstads 
varumärke och den stil som finns på Agardhsgatan. 

- möj I igheter 
Jag tycker ju att det verkar som en större utmaning att bygga så 

att det ser ut som 200 år gammal stil och om man lyckas 
med det kanske man kan sätta Båstad på kartan och det 
passar bättre för Båstad också, att vi tänker annorlunda, 
tvärtemot andra. Att man bygger i gamma/stil men med 
eko-tänk och energi modernt, fast gammalt (Man, 
föreningsrepresentant) 

Det är väl som någon som snackade om varumärket, att vi 
fortsätter i den stil som vi har, om det blir moderniserat 
eller inte ... vi måste vårda det varumärket som vi har i 
Båstad (Kvinna, 80 år, pensionär) 

Ska det byggas ska det ju vara i traditionell och marin stil som 
harmonierar med det gamla Båstad (Kvinna, 
arbetssökande) 

Bättre att bevara det som är bra av det gamla och så göra något 
riktigt bra så att man utmärker sig arkitektoniskt (Kvinna, 
53 år, VD) 



Nostalgisk stil - hot 
t!,P,PVä><M<ie i-,Pod barn 
Hissar renolerin:Jar 
'l/cvsnivåhC?jnin:J 315 meter 
']>yrt 
Ci:onomi? 
Hsr tätt, redan .f'ör ml;t byjJ't 

Det är ganska svårt för respondenterna att se något direkt 
"hot" när de talar om den Nostalgiska stilen. Förslagen 
är mer konstruerade än spontana 

Kanske svårare att tå tota/ekonomi på det så att säga, för de här 
stora byggfirmorna. Alltså svårt bygga hem det och få det 
att betala för sig än att bygga fem våningar och få 
hyresgäster. Men det kan vara tvärtom också att det är det 
här som lockar (Man, 67 år, pensionär, fritidsboende) 

Sen kan det också vara att om man bara vill bevara det gamla, 
att man inte renoverar och det blir fuktskador och jag 
tänker på alla sommarhus som står tomma och kalla, som 
jag tycke så synd om att de börjar mögla ... om man är så 
mån om att bevara att man inte renoverar och att hitta rätt 
där också att man kan renovera något gammalt utan att 
det ser plastigt ut, det kan också vara svårt (Kvinna, 21 år) 

Jag tänker på barnen idag som springer runt med iPods och 
iPads och sånt, när de blir äldre kanske dom inte lockas av 
det gamla ... de har ju en helt annan stil som dom växer 
upp med ... det blir ju en jättekonstig generation ... om man 
jämför med oss är som kanske tycker bättre om en 
nostalgiskt stil, men det kanske ändras till nästa 
generation ... (Kvinna, 19 år) 



Nostalgisk sti I -
sammanfattnin 

Varumärket Båstad är för många människor nära 
sammankopplat med den äldre, pittoreska och låga 
bebyggelsen. Det är tro ligen en av anledningarna t ill 
att många respondenter känner sig tilltalade av den 
nostalgiska stilen. 

Det f inns också en stolthet över att va ra en del av Båstad 
och många respondenter tycker om att identi fiera sig 
själva som båstadsbor. Detta leder i sin tur t ill att man 
är mån om att värna det som anses vara en del av 
Båstads kännetecken, t ill vilket den låga och 
pit toreska bebyggelsen räknas. 

Samtidigt finns en skepsis mot en nostalgisk sti l som går 
alltför långt mot att bli en kul iss. STYRKOR 

•Idyll 
• Det förväntade 
• Passar in med 
Agardhsgatan 

MÖJLIGHETER 
• Skapa harmoni med 
Agardhsgatan 
• Renovera gamla 
byggnader 
• Förstärka varumärket 

SVAGHETER 
• Kuli ss 
• Plastigt och konstgjort 
• Luras 

HOT 
• Ekonomiskt hållbart 
• Stagnation 
• Skapa ngt som aldrig 
funnits 



Futuristisk stil 
Den här iden bygger på att ta reda på hur pass moderntlfuturistikt/vågat det går att bygga, med invånarnas acceptans. 

Bilderna är ett diskussionsunderlag - ej ett konkret förslag. 



Futuristisk sti I - styrkor 

runftiona/itet 
5,Pä.nnande 
Locfande 
Coolt 
Era l'un/:tion 
Era arf:tei:tat- håller <:Ner 
t:d 
loc/:ar fonStnäret-1 

l'or,.,,3ivare1 deS1jner.S 
Bå.stad ;n i :iooo-talet 
&, 4' ,.,,ed l'ra"1tid 
Sfqpar Jobb 

Denna stil kan, i ett mer extremt utförande, locka nya 
målgrupper till Båstad. 

Båstad förändras till något nytt 

Det finns redan idag inslag av en modern och futuristisk stil 
i hamnområdet, som börjar blir accepterad. 

det enda positiva jag kan se är att det kanske kommer hit 
mycket konstnärer och formgivare och arkitekter som åker 
hit och bosätter sig här för att skapa, att det kan bli en 
designinriktad stad istället för en gammal stad (Man, 19 
år, arbetssökande) 

att ta Båstad in i 2000-talet, ses som en by som är i 
framkant som är värd att investera i, som är värd att ta sig 
till, värd att bosätta sig i en by med framtid liksom (Man, 
25 år, eventarbetare) 

Det finns ju ett exempel nere i hamnen som är ett glashus 
med trekantigt tak, som alla skrek och protesterade mot 
när det byggdes. Men när man ser idag så fungerar det ju 
för att det är glas. Man ser ju igenom. Det som man 
protesterade emot innan, och just med stil, men idag när 
man ser det så smälter det in i miljön fast den är mer åt 
det här hållet (Kvinna, 40 år, företagare) 



Futuristisk stil 

5tillö.St 
Modernt .,C:nnS öVerallt 
Malf'lac.4 
]>yrt 
J!,;/arna 
Plat.sbr:.st 
J>&Ja. Va./'IU/>TärKet 

A~ inte !!>&.stad 
Pa..s.sar inte hamnen 
5afnar anderla.:J 
:Investerare.? 
lr~.h"gt 
rrän.stötande. 

- svagheter 
Många upplever att en modern sti l ligger långt ifrån den 

"idealbild" man har av Båstad, baserad på den 
pittoreska stilen på Agardhsgatan. 

Det tar tid att få en nybyggd futuristisk arkitektur att 
upplevas integrerad i ett varumärke som Båstads. 

Det skulle döda varumärket Båstad. Då fick man börja från 
scratch igen liksom (Kvinna, 53 år, ekonom, fritidsboende) 

jag tycker det är synd att vi bara ska prata om hamnen, 
sånt här kan man gärna bygga någon annanstans, men 
inte i hamnen, kommunen är jättestor det finns massa 
plats, det förstör mer än det gynnar, just där, det finns 
andra förutsättningar (Kvinna, 19 år, diversearbetare) 

Det är ointressant och tråkigt, ingen kommer att röra sig 
här (Man, 78 år, fritidsboende) 

moderna hus kan du ju se överallt, Båstad ska ju vara unikt 
med det småskaliga (Man, 69 år, pensionär) 



Futuristisk stil - möj I igheter 
Nytt .f'olf C;ya k.safare) 
.lv"ya ytor där det är tr~ 
V' attenland 
Kon.stutstäl I ;'11°"3 
Y/an&erl( ,P& v;ntern 
Kallbadha.set 3od l'örd;/d 
By39a i vattnet 
&3elsl(a J?irer 
Ino#lhasaftiv;teter 

Att bygga ut i vattnet 

Att bygga något nytt: restaurang, "båtell", 
akvarium, läktare för seglingstävlingar mm ... 

Att skapa inomhusmiljöer som kan förlänga 
säsongen 

Som det är nu finns det ju ingen direkt yta att kunna 
vara inomhus i hamnen, det skulle kunna vara 
något för att förlänga säsongen också så man 
slipper läg&a det utomhus som många är 
"allergiska 'mot ... nån stor hall för utställningar 
(Man, 25 år, eventarbetare) 

Men om man säger att man snackar lite marint och jag ser den bilden längst 
ned till vänster. Lägga något sånt ute i vattnet där båtarna faktiskt kan 
lägga till, och en trappa upp. Nu har vi i och för sig ganska mycket 
restauranger men de som passerar kanske ska in och lägga till under 
kvällen och äta på restaurang. Den bilden kan jag se framför mig, 
superlin. Om man kan bygga något sånt i vattnet så hade det vart en 
höjdare. (Kvinna, 33 år, föräldraledig) 

För jag tycker kal/badhuset ser ändå bra ut. Det passar in i hamnen som den 
är. Att sånt där nytt, behöver inte sväva ut (Kvinna, 28 år, 
delårsboende) 

Att bygga något i Agardhsgatestil nere i hamnområdet idag det funkar ju inte. 
För vi har en nymodern funkisstil nere i hela hamnområdet idag, med 
de byggnader som är där (Man, 42 år, anställd) 

tänk ett akvarium i modern stil ... (Man, 67 år, företagare) 

vårt Kal/badhus är väl ett jättebra exempel! Modernt eller icke·modernt är väl 
inga kontraster, det handlar om stil (Man, 60 år, managementkonsult) 

Varför inte ett Båtell?! Nu börjar jag komma igång! Vi bygger en ö och så gör 
vi en hamn runt den här ön och så kan man bo där och ha sig, så har 
man hamnen runtom. Det finns ett jättespeciellt ställe borta på Jylland 
som heter öer(?) i Ebeltoft(?) där har de byggt en sluss upp och så har 
de byggt fritidshus och restaurang och hotell och grejer, så slussar du 
upp med din båt så kan du lägga till där uppe (Kvinna, 
föreningsrepresentant) 



Futuristisk stil - hot 

f'1;(j&..f'.f'e/;ter om ma.n 6y33er i vattnet 
J>jurlivet hota.s 
V arttl'>'lärf et 
PenSiontJrer So/>1 U,P,Prors oeh ,Prote.Sterar 
Idyllen hota.s 
€1;-onol'>'lin hot a.s 
""T"äri.Sl'>'len .f"arsv:nner 

Ger U?? 

Att bygga ut i vattnet utan att ta hänsyn till miljön. 

En hög byggnad som stör uts ikten från land. 

Att byggnaden inte främst blir till för kommunens invånare, att det 
i allför hög grad blir en inriktning l?å besöksnärin~en. Detta 
kan i sin tur leda till att hamnomradets rol l som vår hamn" 
går förlorat, något som för många Båstadbor sku lle upplevas 
som att något värdefullt går förlorat. 

sen är det om man har byggt nå Bot som måste kosta inträde, om man 
la_Jrt rer IJ1YCket pengar pa att bygg? n~got dyrt och så blir det 
va7d1gt fa som kan utnyttja det an<Ja ... fag menar som 
Kallbadhuset, det är jättefint, men jag kan inte betala hundra 
spänn lika ofta som jag vill bada (Kvinna, 21 år, studerande) 

Hotet är väl dålig arkitektur snarare än modern, det kan vara som en 
kuliss, man ska försöka göra någonting där man inte har en tydlig 
strategi. Det blir ett Hign Chapparall !Tksom. Det är bad taste 
(Man, 42 år, konsult) 

Men det som jag ser som det största hotet är att man blir så tvingad av 
en ekonomi att man säljer ut platser till högst betalande. Till ett 
företag som vill komma och synas som inte tillför en spänn till 
kommunens skatteintäkter (Kvinna, 53 år, VD) 

så får man ju skilja på om man bygger modernt eller om man bygger 
monster, för det vi ser på bilderna här, det är inte modernt - det 
är monster! Och om v1 bygger ett monster i en stad som Båstad, 
då kan vi ju räkna med att vi har en turist ström de två tre första 
åren, men sen blir det ingenting av det och sen står monstret och 
förfaller, jag har sett det på flera ställen i världen (Kvinna, 80 år, 
pensionär) 



• 

Futuristisk stil
sammanfattning 

Vissa reagerar instinktivt och negativt mot det 
futuristiska, medan andra ser möjligheter till god 
och genomtänkt arkitektur. 

Det finns, en viss, öppenhet för att bygga ut i vattnet om 
det görs på ett sådant sätt att helhetsupplevelsen 
av utsikten över bukten inte störs alltför mycket. 

Det framstår däremot som helt orea listiskt att bygga ett 
alltför högt hus i hamnområdet. Däremot tycks det 
möjl igt att med en modern arkitektur samtid igt 
skapa en identitet och signatur, så länge 
byggnaden har en klangbotten som harmoniserar 
med Båstads identitet. 

STYRKOR 
• Spännande arkitektur 
• Lockar formi ntresserade 
·Framtid 

MÖJLIGHETER 
• Lockar nya besökare 
• Koppla in konst och 
kultur 
• Akvarium 

SVAGHETER 
• Kan finnas var som 
helst 
• Känns ej som Båstad 
•Dyrt 

HOT 
• Miljöeffekter 
• Hot mot idyllen 
• Förlora Båstadskänslan 



Jämförelse mellan Nostalgisk 
och Futuristisk stil 

En av respondenterna sammanfattade jämförelsen så 
här: "Dessa är inga motsatser - motsatsen är dålig 
arkitektur". Denna tanke återkommer i flera 
grupper. 

Den stora hotbilden ligger snarare i eventuella 
nybyggnationers dominans och påverkan på 
utsikter. Hotell Skansen med sina moderna 
til lbyggnader, liksom Kallbadhuset används ofta 
som referenser på att även moderna byggnader 
på ett skickligt sätt kan införlivas i miljön utan att 
skapa irritation eller missnöje. Det förekommer 
t ill och med diskussion kring huruvida 
Kallbadhuset är "klassiskt/nostalgiskt" eller 
"modernt/futuristiskt", utan att man enas om 
annat än att det bland respondenterna över lag är 
ett mycket uppskattat inslag i området. 

Sannolikt skulle en felplacerad "vulgär kul iss" väcka 
mer anstöt (även om den var rödmålad och hade 
vita knutar) än en byggnad av högklassig 
arkitektur som är väl genomtänkt i form, 
funktion, ändamål ocfi materialval. Viktigast tycks 
vara en väl förankrad ide med ett syfte som gärna 
erbjuder en lösning på ett, eller flera, problem. 



Övrigt 
Det kom dessutom fram andra saker under diskussionerna 



Det exklusiva Båstad 
Det vilar en "air" av exklusivitet kring Båstad. Många av respondenterna ger intryck av att vara vid god ekonomi och tillhöra en 

relativt högutbildad grupp. I butikerna på orten säljs ofta produkter av "lite dyrare" varumärken och orten ger för en 
besökare intrycket av att vara en välmående ort, på det hela taget. 

Själva ordet "exklusiv" innefattar en betydelse där någon/något/några är välkommet/accepterat och samtidigt är andra/annat/ 
vissa uteslutna. Begreppet exklusivitet var inget som diskuterades i grupperna, men mellan raderna framkommer ofta 
kommentarer kring vikten av att bevara det "fina" med Båstad, att eventuella evenemang ska hålla en "hög klass" och det 
ges också uttryck för en oro över att få in "tingeltangel" och "dålig smak". Det handlar INTE om rasism i fråga om att man 
är rädd för att få in personer och individer från främmande kulturer. Det handlar däremot om en oro att Båstad ska 
förvandlas till en "krims-krams-cirkus". Det handlar INTE heller om att man är orolig för att få in "fest och fylla" (det anses 
besvärligt, men man har en viss vana från tennisveckorna) däremot ges uttryck för en oro att få in "huliganer och vandaler". 

De sorters evenemang som man är intresserad av att välkomna, har karaktären: 

Städade evenemang 

Familjevänliga evenemang 

Evenemang med "klass och stil" 

· en sak: man kan tycka och tänka om dem som kommer hit, men om man har ett så starkt varumärke som Båstad är, så kan man inte bara 
renodla det på den högre borgliga klassen, vi måste acceptera att vi får hit "allt" och det är viktigt annars får vi ingen kultur ... (Man, 
67 år, företagare) 



Parkering och transport 
Hamnområdets geografiska placering är både dess styrka och akilleshäl. Medan det å ena sidan är mycket uppskattat med en 

hamn som ligger centralt i samhället, med en kort och vacker promenad längs smala gator upp till butiksgatorna. 

Å andra sidan är dessa smala och få gator en begränsning i flödet till och från hamnområdet. Väl nere i hamnen är det ett 
problem att det fysiska området är begränsat liksom antalet parkeringsplatser. 

Problemen kring parkering och infrastruktur återkommer spontant och påpekas intensivt i alla grupper. Detta måste anses vara en 
av nyckelfrågorna som behöver lösas i en framtida planering, oavsett omfattning av aktiviteter, evenemang eller eventuella 
framtida byggnationer. I samband med dessa diskussioner uppkommer frågor som rör hur pass väl parkeringshuset under 
hotellet verkligen är. Det florerar rykten om att parkeringshuset främst utnyttjas som "möbellager" istället för parkering av 
bilar. 

En helt annan aspekt på parkeringsproblemen är återkommande önskemål om olika former av kollektivtrafik; bussar, litet eltåg, 
lånecyklar eller andra lösningar som kan möjliggöra för besökare att uppmuntras parkera på lämpligare platser, längre ifrån 
hamnområdet. Detta i kombination med "pass" skulle också möjliggöra för båtägare att kunna transportera saker till sina 
båtar, att de närboende skulle kunna köra till sina bostäder samt att näringsidkare kan komma fram med sina transporter -
något som anses vara stora problem idag, under de mest intensiva veckorna. 



Kommersiella 
vs 

ideella intressen 
I hamnområdet finns ett antal olika intressenter som på grund av sina olika karaktärer hamnar i konflikt. 

Å ena sidan finns de ideella föreningarna. Dessa har under många år lagt ner många timmars obetalat arbete i att bygga både 
bryggor och byggnader. Föreningarna har funnits i hamnområdet under många år och många människor i kommunen har 
genom åren varit delaktiga. 

Å andra sidan finns det olika kommersiella verksamheter som genom avtal med kommunen har fått möjlighet att bedriva 
kommersiell hamnverksamhet i hamnområdet, cafäer, butiker och liknande verksamheter. Dessa verksamheter erbjuder viktiga 
möjligheter ti ll arbetstillfällen och bidrar mycket till "liv och rörelse" i området. 

Under diskussionerna framkommer att de olika föreningarna känner sig undanträngda mot sin vi lja, från hamnområdet. Både rent 
fysiskt, att man inte får tillgång ti ll de platser som man av tradition och vana brukar utnyttja och använda. Men också 
ekonomisk genom att man uppJever att man "plötsligt" måste betala för sådan som man tidigare inte har behövt betala för, 
eller som man anser sig redan ha betalat genom att ha byggt det på sin fritid. Till detta läggs att närboende klagar på den nya 
båtuppläggningsplatsen, vilket har lett till att man dessutom inte känner sig välkommen över huvud taget. Känslan hos 
fören ingarna är att de har gått från att ha varit centrala , drivande, uppskatfade och självklara i hamnområdet t ill att känna att 
man håller på att bli utmanövrerade. Detta leder, indirekt, till att man upplever en hotbild (INGEN TALAR DOCK OM DIREKTA 
KONKRETA HOT!). Däremot är upplevelsen och känslan av att vara på väg att "utmanövreras" mycket stark. 

· Det är så felaktigt, de vill riva klubbstugan. Det står att BBSS stu~or står tomma hela året...det är så fel det kan vara! Jag blir förbannad. Vi är 
där varje torsdag_ kv?ll och på lördagar badar vi bastu och v1 har öppet hela sommaren och det är folk där varenda dag hela sommaren i 
stort sett (Man, o5 ar, medlem i båfklubben sedan många år) 

Under diskussionerna framkommer å tredie sidan, att övriga respondenter är m_ycket.positiva till att det finns en aktiv båtklubb, med 
båtar i hamnen. Detta anses skapa liv, rörelse och en levande hamn. SAMTIDIG är alla, i princip, positiva till att det finns 
kommersiella aktörer i hamnområdet som också skapar liv och rörelse, service och inte minst av allt, betydelsefulla 
arbetsplatser. Bland dem som varken har sin båt eller arbetsplats i hamnområdet, tycks det inte finnas någon motsättning 
mellan, eller preferens för en hamn som är renodlad. Tvärtom tycks det vara mycket uppskattat och en förutsättning för att 
skapa ett levande hamnområde som är till för alla. 

I en framtid, gäller det för dessa olika parter: de ideella och de kommersiella, att liksom Yin och Yang hitta ett sätt att samexistera 
med ömsesidig respekt för varandras styrkor och olikheter. 



Har al It gått rätt ti 11? 
Mycket av den upprörda debatt som har förts i lokalpress 

och bland vissa medborgare tycks ha sin grund i en 
stor misstänksamhet gentemot hur de tillfälliga 
byggloven har kunnat beviljas. Det faktum att det har 
gjutits ett fundament anses av vissa vara ett stort 
problem som tyder på att padelbanan är permanent 
snarare än tillfälligt placerad.I debatten ropas det ofta 
högt på att "de svarta bodarna och padelbanan ska 
bort", med hänvisning till att de är fu la och skymmer 
utsikten. Intrycket unaer diskussionerna är dock 
snarare att det är de t illfälliga byggloven som 
kritiseras, snarare än färg, form och placering av de 
fysiska byggnaderna (även om sådan kritik också 
framförs av enstaka respondenter). 

Tvärtom, framkommer att padelbanan är uppskattad av 
många personer och det är noterat att den är flitigt 
använd på kvällar när hamnområdet i övrigt ligger öde. 
Det är inte själva sporten som får kritik, däremot 
förekommer f lera förslag på alternativa placeringar. 

Gemensamt för irritationen tycks också vara att man anser 
att f lera funktioner har gått förlorade: 

Picnic·plats för allmänheten 

Ku lturhistoriska värden i form av fiskenät på 
stäl lningar mm 

Båtuppställningsplats under vintertid, som inte stör 
närboende samt ligger i nära anslutning till 
upptagningsramp 

Den öppna vyn över hamnen (mellan de äldre röda 
bodarna) har begränsats -: ~ 

En annan aspekt, kan vara, att de svarta bodarna och 
padelbanan är lösningar på problem som inte varit 
förankrade hos allmänheten. Allmänheten har inte upplevt 
att bristen på plats för sponsorer etc varit ett problem. 
Platsen har, i sin nuvarande form, erbjudit lösningar på 
problem som inte berör "den vanliga" invånaren. 
Samtidigt som "den vanliga" invånaren upplever att en 
plats som har ansetts som allmän, använd, uppskattad 
och populär; har gått förlorad till kommersiella 
verksamheter där man som invånare har svårt att se vilket 
värde denna lösning erbjuder. 

Hamnområdet har under se senaste 5-10 åren genomgått, som 
det uppfattas, stora förändrin~ar. Vissa respondenter 
upplever att förändringarna gar för fort och att de varit 
alltför omfattande. Detta framstår som en av 
förklaringarna till att man nu protesterar, näst intill 
" reflexmässigt" mot alla förändringar. Man behöver tid att 
vänja sig vidlörändringarna och man menar att det 
behövs tid för att utvärdera vad som är bra och vad som 
är dåligt på sikt, av det som förändrats under de gångna 
åren. Man är helt enkelt inte "mogen" ännu för att redan 
nu ta stäl ln ing til l ytterligare förändringar. 

Och sen tycker jag att om man bestämmer sig för att ha annan 
verksamhet där istället för hamnverksamhet, för hela planen 
som är från -84, den säger att det ska vara hamnändamål, och 
nästan all mark som man har byggt de här nya bodarna på, 
inklusive servicebyggnaden för hamnkaRtenen och marinan, 
de är byggda på pnc1<ad mark som inte får bebyggas och det 
där är jag mycket, mycket negativ till . Ska man ändra 
ändamåTet: tala om äet öppet i en plan så att alla får yttra sig, 
då finner jag mig i det (Kvinna, 71 år, pensionär) 



I detta sammanhang, vill jag passa på att framföra en högst 
personlig reflektion som kanske faller utanför ramarna 
för undersökningens huvudsakliga syfte. Men jag kan 
inte låta bli att kommentera att jag aldrig har mötts av 
sådan misstänksamhet i samband med någon 
marknadsu ndersökn i ng/fokusgru ppsu ndersökni ng, 
oavsett om min uppdragsgivare har varit inom det 
privata näringslivet eller från den offentliga sfären. 

Trots att det i annonser och kommunikation stod "BÅSTADS 
KOMMUN BJUDER IN TILL MEDBORGARDIALOG" 
respondenterna bjöds in till "MEDBORGARDIALOG" 
som genomfördes i SESSIONS SALEN I 
KOMMUNHUSET , framfördes det i varje grupp frågor 
kring VEM/VILKA som var mina EGENTLIGA 
uppdragsgivare. Även efter genomförda fokusgrupper 
fick jag frågan, denna gång per post. 

Jag avstår att spekulera i orsakerna kring detta. 

1 V oå oo.sten ... 
])et koM ett ore r r 



Pensionärernas Båstad 
Båstads kommun skiljer sig markant från riket i övrigt, när det gäller andelen personer över 65 år. I Båstads kommun är denna 

siffra 253, i jämförelse mot 183 för landet i övrigt. 

Detta präglar kommunen på flera sätt. Det finns aktiva och starka grupper och personer, inom såväl fören ingslivet som inom 
politiken som företräder denna åldersgrupp. 

Til l och med ungdomarna betraktar sin uppväxtort som en plats som tillhör pensionärerna. En återkommande kommentar, om än 
med glimten i ögat, i gruppen med de unga vuxna (18-25 år) är "men då blir pensionärerna arga". Gruppen har faktiskt svårt 
att sätta sina egna önskemål, drömmar och visioner i främsta rummet. De återkommer hela tiden t ill reflektioner kring vad 
"pensionärerna" ska säga, tycka och hur insändarna i tidningen kommer att se ut. 

Samtidigt finns, i denna grupp av personer, många ideer, tankar och visioner kring hur ett framtida Båstad sku lle kunna se ut. Den 
nuvarande bilden är dock att det är svårt att få jobb (utom inom äldrevården), det är dyrt att köpa bostad (rika pensionärer 
driver upp priserna) och det är svårt att ha roligt på ungdomars villkor (pensionärerna klagar). 

men varför flyttar alla pensionärer till Båstad?! Det finns ju ingenting som är bra förutsättningar för dem egentligen! Det är kullersten, 
hur lätt är det att gå på det? Det är långt till affären ... det finns ju ingenting som är bra egentligen ... alltså för dom ... (Kvinna, 21 år, 
studerande) 

Syftet med att redogöra för denna iakttagelse är inte att underblåsa en konflikt mellan yngre och äldre grupperingar. Tvärtom. 
Syftet är att öppna upp ögonen hos politiker för en grupp av medborgare som idag kanske inte alltid känner sig välkomna 
och prioriterade i samhället, trots många ideer, drömmar och tankar. 



Fem grupper - 45 slutkommentarer 
I slutet av varje gruppdiskussion har varje enskild deltagare 

fått möjligheten att själva summera sina tankar och 
ideer. Dessa summeringar kommer att redovisas i sin 
helhet på kommande sidor. Avsikten med detta är att 
ge möjlighet för alla sidor att få framföra sina åsikter i 
ett oredigerat skick. 

För att anonymisera respondenterna har jag valt att inte ge 
personbeskrivning av var och en. Citaten är dock 
redovisade gruppvis och i den ordning de framfördes i 
grupperna. I enstaka fall kan vissa citat ha förekommit 
på andra ställen i rapporten, men jag har trots detta 
valt att ta med dem i sitt sammanhang. 

För läsare som har bråttom, går det bra att hoppa fram till 
sidan 85. 



Unga vuxna 

Tävlingar ... olika sport ... uppvisningar är alltid trevligt, evenemang är alltid trevligt ... det här med dans finns ju ... det kan vara fitness-grejer, 
det finns hur mycket som helst. Man kan vara utomhus. 

Jag skulle vilja att det var möjlighet till ett större ställe nere i hamnen där man kan ha konserter eller vad som helst som har med musik att 
göra, det tror jag skulle dra mycket fot k, det kan vara all sorts musik, men att man bjuder in ungdomar också emellanåt. Sen tycker 
1ag att det ska vara modern insida med pittoresk utsida, så att det lockar in ungdomar, men inte stör pensionärer som går förbi. 

Ja, jag tycker också att musik framförallt och vad jag vet så är det ingenting här i närheten som har musik som sin grej framförallt. En sak 
som jag tror lockar ungdomar, ifall Båstad kommun har svårt att focka ungdomar; varför inte sätta en grupp ungdomar på den 
uppgiften att marknadsföra till andra, vara ute och berätta, sätta upp affischer eller hålla redovisningar av något slag och vara ute och 
prata. Då får ju ungdomarna också lite jobb och något att göra. Det tror jag hade varit väldigt roligt. 

Mer aktiviteter, sport och konserter, och sånt man kan göra på hösten och resten av året. Sen tycker jag att man ska göra det mer 
tillgängligt med fler parkeringsplatser men ocksa ett stort ställe där man kan var inomhus också, där man kan fia musikspelningar 
också. 

Jag tänker också på musik och konserter och sånt för det tror jag lockar mycket folk. Sen fler barutbudhlite fler barer, man behöver kanske 
inte ändra utseendet så att det stör, kanske om man kan bygga om någon gammal byggnad oc så kan det vara lite mer nischat. 
Större tillmötesgående från kommunen, det är typ det största problemet vi har, de säger "vi har inga pengar" men samtidigt "Vad vill 
ni göra dån men när man kommer med förslag sager de nnej, nej det går inte" så det ar en stor gre1. Sen Kanske lite mer barnvänligt, 
det finns ju lekplatser nere vid Gulstad, men man kanske kan bygga ut den och göra den ännu mer rolig för att locka fler barnfamiljer 
att vilja vara där. Sen, mässor och utställningar, man kan ju göra en matmässa och såna grejor också ... 

Mer vintertid, satsa mer på vintersport, kanske längdåkning, kanske hockey, bygga ett större hus. Och sen i framtiden kanske ett teaterhus, 
museum och kanske arrangera fler fester och sånt. Sen som jag sa innan: badhus, för det skulle vara bra för barnfamiljer också, så att 
man kan simma året om för det är inte alla som vinterbadar ... 



Två konkreta tankar, vi har ju sett mycket gamla bilder som du visade i början, och det finns ju en massa coola gamla häftiga byggnader, 
som inte finns kvar längre, gamla hotellet, Nobel och skånegården och det var fina hus, tänk om man kunde bygga nytt fast som de 
såg ut, det skulle varit bra. det kan också bli en naturligt samlingsplats. Utöver det tycker jag att nyckeln är att bjuda in unga 
entreprenörer. Om man bjuder in unga entreprenörer så kommer de ... om målet är att få unga att vara i och utnyttja hamnen ... då om 
man bjuder in unga entreprenörer så kommer allt det här att lösa sig för de vet vad som funkar, främja dem, ge dem förmåner och 
hjälpa dem att komma fram i företagslivet. För på samma sätt som pensionärerna dominerar i kommunen och politiken så dominerar 
de ju också företa~slivet, så bjud in, bjud upp till dans och det kommer leda till att skapa mer ungdomlig atmosfär för de på ett 
naturligt sätt törstar ungdomarnas tankar, med pubar och uteställen och liknande. På samma sätt, exploatera studentlivet, gör 
studentkvällar på de olika ställena, för det finns ju rätt mycket studenter på orten, kommunala, båstad privata och de växer mer och 
mer och vad jag vet så finns det inget direkt studentliv för dem som går där. Det är gymnasier, men det växer väl också lite i takt med 
att Akademi Båstad är högskola och så ... 

Jag håller med X, som jag ser det nu saknar jag ingenting, jag är inte så kulturellt intresserad så för mig behövs inget sånt, men det är 
många som är det så något sånt för dem kanske ... en scen ... sen har vi ett tennismuseum, men jag tror inte vi har ett båstadmuseum ... 
Sen om man ska bygga någonting, så känns det nog som om man måste riva något annat, om man inte bygger ut i vattnet, för där är 
inte så mycket plats. En fiskeaffär är vä l inget som jag tänker på, men många andra, mina föräldrar vill gärna ha det. 

Mitt-i-livet 

Hamnområdet, att vi utnyttjar det så bra vi kan. Att skapa en infrastruktur och möjligheter för ännu mer liv och rörelse. Att göra det möjligt 
med detaljplaner och logistik, inte bara säga tvärnej. 

Att skapa en tilltalande miljö nere i hamnen som gör att vi kan utnyttja sommar som vinter. Och känna att man kan gå dit mitt i vintern och 
sätta sig och ta en fika eller hitta på någon aktivitet. Triatlon, cykeltävling, ja, vad för någonting som helst. Jag tyckte kombinationen i 
somras med hamnfesten och marathonen var helt suverän. Jag sprang själv marathonen och komma i mål och få den här känslan 
med folket som var där, det var helt fantastiskt. Att man tar ti ll vara på det varvet som finns på ett bra sätt. 

Att inte exkludera åretruntboende. Det ska vara lika tillåtet att komma ned med sin medhavda macka och sätta sig på hamnpir och dingla 
med benen. Med ungarna och så, om man inte vill gå in på restaurang. Det är väldigt många i Båstad kommun som inte har råd att 
gå och fika med sina barn. Jag vet det, jag har varit det själv och jag har anställda, det ska kännas bekvämt för alla. 



Där ska inte byggas mer i hamnen. Utan en hamn ska vara förenad med hamnliv. Båtar, båtliv, fiskebåtar, segelbåtar. Sen får det gärna 
vara event på sommaren och (otydligt) och ha båtar i hamnen hela vintern. Både och (gästhamn och marina) naturligtvis. Det ska 
utvecklas att få in fler båtar tycker jag. Så vi får mer hamn liv, inte spektakel som vi hittar på nu. Helt okej med fiskerestaurang, 
(otydligt), gärna sälja lite färsk fisk och kunna äta där nere och så. Till gemene man. 

Jag håller med dig direkt till hundra procent (pekar på 7 och 8) men vill också tillägga att jag oroar mig väldigt för vem det är det här ska 
gagna. Jag ser ingenting av den lilla människan i det här Jag har sagt det innan, att jag tycker att det är ett sjukt fokus på hamnen. I 
förhållande till så mycket som haltar i den här kommunen. 

Om jag ser till mig själv, jag älskar hamnen verkligen. Jag har ingenting med hamnen att göra mer än att jag är gäst. Jag jobbar inte, eller 
har inga intressen över huvud taget, men jag älskar verkligen hamnen. Min dröm är att ha råd att köpa något så jag kan bo där nere. 
Då är drömmen också att det skulle hända lite mer september, och börja tidigare, så att när man gick ut, att man såg människor, man 
mötte människor, att det var ett liv. Och sen om det är fiskare som är där och fiskar och folk kommer ned och köper fisk eller om det är 
någon tennisturnering eller vad det än är. Spelar ingen roll bara det händer saker och inte bara är ett mörkt hål. Jag har mycket gäster 
och företaget har mycket folk som kommer hit och vi ser bara tennisbanorna och hamnen. Man kör alltid ned till hamnen. "Ah det 
brukar vara folk här, det är inte så här mörkt, det är inte så här svart, det brukar vara jättetrevligt". Och det är ingen som tror på en. Då 
frågar de när "ah vi har juli där och kanske lite till", men jag vill se en förlängning på det, att det var ljust, att man mötte människor. 
Jag är ute och gå med hunden där ibland, ser inte en människa över huvud taget. Helt kolsvart allting. Det också kanske lite, få bort 
båtuppställningen, kanske ha den på Prästtiden, om det gick att lösa på ett smidigt sätt. Det vet jag inte för jag har inte båt själv, 
men att man utnyttjade ytorna som är där nere till någonting som gjorde att folk lockades att komma dit. Det ska vara för vanliga 
människor, men det ska vara marint fortfarande, och jag gillar det stora häftiga eventen också. Så jag kan inte summera exakt, bara 
att det blir någonting. Och det får inte vara för stora event, utan någon junior-SM istället för Stockholm maraton med mycket folk. 
Drömmen på sikt är att man ska kunna möta folk där jämt. Konstutställning, absolut. 

Jag har skrivit lite stolpar. Man måste utveckla hamnlivet. Kanske fundera på vad är ett modernt hamnliv. Och utifrån det då bygga en 
struktur för att slippa, som det är i dag då kanske, där det är kanske ganska mycket kortsiktiga lösningar med mycket tält och grejer. 
Att man bygger en struktur som kan klara av de större eventen men även inte se ut som en tom arena när det är off season. Och sen 
hålla det levande året runt, att aktivt söka tidbegränsa lokalerna till olika funktioner kanske. Och försöka knyta mer olika 
näringsidkare, mer konst tycker jag. Att Båstad ska vara en hamnstad året om och inte bara under de här korta sommarmånaderna. 
Sport kultur och barn tycker jag man ska satsa på. 



Ja jag skrev egentligen bara kvalitet, syfte och långsiktighet. Jag tycker man ska vara rädd om båtägarna också. En hamn utan båtar är inte så 
roligt. Också storleken, vi pratar hela tiden om att allt ska vara så stort. Jag tror man ska satsa på kvalitet. Jag ser inte det här stora. Man 
ska vara rädd om båtägarna, på vintern måste det fungera ... alltså mer bygge i hamnen. Det här med kultur och det, kanske ett 
marin museum. En seglarskola hade ju varit fint, det är kul. 

Kvalitet och det är ju en multifunktionsarena som jag ser, genomtänkt, och att kommunen tar initiativet i frågan och inte låter sig drivas av 
enskilda entreprenörer med korta vinstintressen. För det har vi sett, det är förödande. Då tappar man helt frågan. Det är det viktigaste, och 
att man inte får exkludera någon. Jag har själv småbarn, det är skitviktig att ha med, hela vår kommun bygger på att vi får fler barnfamiljer. 
Sen när det gäller byggnation, kvalitet kvalitet kvalitet. Både vad gäller material och estetik. 

Jag är jätteför marint där nere. Det gör inget att de bygger något bara det passar in och är bra. Sen det här med seglarsko/a, det är inte dumt, 
det gick min son i somras. Han gick tre veckor, han tyckte det var jättekul. Men bygg gärna något i vattnet och som passar in, och med 
priser som vanliga, kanske alla inte har pengar för att gå ut och äta. Men så man kan göra det oftare. Det kommer dra jättemycket på 
hösten med. Och sälj gärna lite fisk med på hösten. Gör lite arrangemang. Och ett akvarium också. Så, då var jag färdig. 

Medelålders + 

Jag har i princip inget emot moderna byggnader, och om vi tar Ka/lbadhuset så är ju det rent och snyggt och modernt på alla sätt och vis, men 
jag vill inte ha extrema och moderna byggnader. Det ska smälta in och det ska byggas något och så tycker jag det är viktigt med en stor 
grönyta där nere så att även barnfamiljer och att det kan användas till mindre marknadsaktiviteter 

• 



.. 

Jag anser att det är väldigt färdigtbyggt nere i hamnen med restaruanger och krogar och dom är visserligen fullbelagda ett par tre veckor, 
men det blir aldrig en längre säsong. Jag har levt i båstad sedan -59 och säsongen har alltid varit lika lång den följer tennisen och ett 
par veckor före och etter kanske. Men det går av praktiska själ inte att förlänga säsongen, för publiken kommer inte hit när det inte är 
säsong längre. Därför kan man inte investera i en massa restauranger som ska stå ... det känns fel ... och samtidigt driva bort oss som 
har byggt upp hamnen och båtklubben och hela den verksamheten. Vi är ju inte riktigt önskvärda. Vi får ju inte lägga upp våra båtar 
snart, de vill ju inte ha uppläggning av våra båtar. Varför man inte vill ha det...det är märkligt för på vintern används inte den platsen 
ändå ... då tycker jag man kan få lägga upp båtar där ... vi hade ju det på grönytan där padelbanan ligger men det fick vi inte ha för där 
skulle det ligga en padelbana och de svarta bodarna som inte passar in alls så vi blev förflyttade och då blev det ett jävla hallå från 
husen som är där borta. Där vi var innan störde vi inte någon, där var bara träden och där bakom och parken så där var vi inte ivägen 
för någon, det fungerade bra på den tiden, sen blev det bara protester hela tiden. Och om det fortsätter så kanske de kan driva bort 
oss så att vi inte får ha några båtar i hamnen alls ... nej ... det känns lite tokigt ... men det är så att det drivs kommersiellt nu och då vill ju 
dom ha in så många aktiviteter som möjligt som drar in pengar och problemet ligger där .. 

Jag instämmer med hundra procent. Det är ju ändå en hamn och nu känns det som om man håller på att bygga om och det blir någonting 
annat...och Malen ... spara lite grönytor så att detfinns plats för alfa, barnfamiljer och folks om vill vara där. 

Jag tycker att alla de här förändringarna som man håller på med som görs på tillfällig basis, men ändå permanentas på ett eller annat sätt, 
vi ser padelbanan som gjuts med cement, det anses inte som ett tillfälligt bygglov och ändå gör man det. Det är jag mycket starkt 
emot, att man smyger på saker som inte ska vara där. Och sen tycker jag att om man bestämmer sig för att ha annan verksamhet där 
istället för hamnverksamhet, för hela planen som är från -84, den säger att det ska vara hamnändamål, och nästan all mark som man 
har byggt de här nya bodarna på, inklusive servicebyggnaden för hamnkaptenen och marinan, de är byggda på prickad mark som inte 
får bebyggas och det där är jag mycket, mycket negativ till. Ska man ändra ändamålet: tala om det öppet i en plan så att alla får yttra 
sig, då finner jag mig i det. 

Jag har sagt allt jag tycker redan. 

Jag skrev lite granna här innan, och det var ju det att den är till för oss allihopa och sekundärt är det besökande och sommarboende. Sen är 
det funktion: förvaring av båtar och fiskeredskap, våra fritidsfiskare, hobby och plats för gästbåtar och turister, plats för promenader 
och upplevelser med anknytning till hav, bad och båtar. Sen har jag skrivit, försäljning av varor med anknytning till bad, hav och 
båtar. Jag har sagt det förut och säger det igen: de svarta bodarna, kopparhuset och paddelbanan tycker jag INTE om. 



Jo jag tycker att hamnen ska vara en hamn och hamnen tillhör båtar och båtfolket och där ska inte vara några svarta bodar utan där ska folk 
få ställa upp sina båtar och hänga sina nät för det är det som ger karaktären av en hamn. Det ska se ut så i en hamn helt enkelt. Sen 
är det det att jag tycker att Båstad ska vara väldigt rädd om sitt varumärke, att vi bevarar den genuina hamnen och att hamnen är en 
hamn för båtfolk och andra också, för båtfolket är en turistattraktion i sig själva. Jag har ingen egen båt, men jag går gärna och tittar 
på andras båtar, så det ska absolut tillhöra varumärket där. Om man ska bygga något i hamnen, så får man ju skilja på om man 
bygger modernt eller om man bygger monster, för det vi ser på bilderna här, det är inte modernt - det är monster! Och om vi bygger 
ett monster i en stad som Båstad, då kan vi ju räkna med att vi har en turist ström de två tre första åren, men sen blir det ingenting av 
det och sen står monstret och förfaller, jag har sett det på flera ställen i världen. Och vill vi också ha det. .. ? Sen tycker jag att det som 
ska hända där ska ha en anknytning till havet och marina livet, sen ger det sig självt. Inte sant? 

Jag ska försöka fatta mig kort, jag tycker inte man ska fortsätta ha en diskussion om de svarta bodarna. Byt ut dem mot röda som passar in 
med det andra, det är lättare att byta ut dem än att ställa frågor och sen är det ju en politisk fråga det vi diskuterar egentligen och det 
finns en demokratisk ordning och man får liera sig och jag brukar ringa upp politiker då och då och säga vad jag tycker. Men jag har 
svurit mig själv att aldrig skriva en insändare för oavsett hur rätt jag tror att jag har så kommer jag alltid att bli övertrumfad. Så ta en 
diskussion, ring upp politikerna för dom är vindflöjlar, de vet inte riktigt och får de lite uppbackning så har de lättare att trycka igenom 
det. 

Det viktigaste tycker jag är att det finns ett långsiktigt tänk, att man bestämmer vad man vill, långsiktig planering och att man informerar 
om den. Om det byggs modernt eller inte spelar ingen roll så länge det är funktionellt. En hamn eller ett torg är en samlingsplats, en 
mötesplats, en infrastrukturplats och som jag tycker ska vara en levande miljö för är den levande så tillför det. Men vad du tycker och 
vad jag tycker det kan skilja sig åt. Men att man skapar möjligheter för olika aktiviteter och så får vissa utveckla det. Men det ska 
finnas utrymme för alla, såsom båtägare och badfolk och fiskare så det gäller att skapa en, vi kan kalla det marknadsplats, en yta där 
folk trivs och tycker om att vara med varandra och förenande intresse. Jag kan lära mig saker, det kan hända att jag köper en segelbåt 
om jag träffar båtägare och seglarskolor och såna typer av aktiviteter ... det går att få det här ... om man säger samlingsplats eller 
marknadsplats eller infrastrukturplats där möten sker och förenar intressen ... utveckla den så att det finns plats för alla egentligen. 
och om man pratar om boulebana eller padelbana, det är vad jag förstår på er, en fråga om att ni inte vill ha den exakta placeringen 
på det. Ni vet väl varför gången mellan tennisbanorna finns där nere? När man byggde badhusparken och tennis banorna då sa de 
som bodde på strandgatan "ja ni får bygga dem, men på ett villkor och det är att det byggs en gång emellan tennisplanerna n . Det är 
ju såna saker som kommer upp, det som är viktigt för dom som bor nära, en tillgänglighet, då byggde man en gång så de skulle 
slippa gå runt. Så om man tänker långsiktigt och lyssnar på folk och gör det till en ordentlig, genuin samlingsplats då blir det bra. 
Sedan kan vi ju ändå tycka svart, blått eller vitt ... men man kan försöka. 



Delårsboende 

Jag tänker, alltså du kommer att slå ned mig nu här. Jag funderar såhär, det är ju de facto så att många seglare framförallt och även de med 
motorbåt ratar Båstad som gästhamn för att det ligger off. Jag ser ju en möjlighet att göra något precis motsatt. Det vill säga minska 
ned på det och bortse från det här med gästhamn och så och bara ha det för de som vill ha båt här. Och kanske lite segel och så. Inte 
någon superbra seglarhamn heller. Är man uppvuxen med segelbåt vill man inte ha sin segelbåt i Båstad, då vill man helst vara 
någonstans där man har någonstans att segla till. Jag tänker alltså minska ned själva pir, hamn, den biten och istället, har vi behov 
av mark har vi behov av utrymme. Då skulle man kunna använda delar av hamnområdet till bostäder. Nu tror jag inte vi har behov av 
det. Men om det var så. Och i så fall lägga pengarna på något helt annat. Jag tror kan vara svårt att motivera att få fler båtar hit. 

Ja vi pratar om Båstad hamnområde, någon kolossal anläggning, för mig är det bara en liten skitkaj egentligen. Och jag tycker att man 
måste se längre än bara utmed vattnet, vatten är fantastiskt, det är eld också, det är två grejer man kan sitta och titta på. Jag tror att 
man skulle bygga ett väldigt långt stråk nere vid vattnet. Det skulle vara ganska brett, och det skulle vara växter runt det. Och sen 
händer saker och ting, en brygga som gick ihop, så går det då till ankdammen. En snygg brygga ut. Aktiviteter, golfbana. Från 
hemmeslöv bortill Malen så kan man cykla på det och gå. Bänkar att sitta på. Och där finns allting. Att folk vet att de ska går ned där 
för de vet att där finns någonting. Det är väldigt viktigt för mig att man har det här långa stråket. Alla som kommer hit vill inte ha ett 
tivoli, de vill ju titta på, här finns i kommunen inte någon markering på fornminnen. Här finns gravar från järnåldern som ingen vet var 
de ligger. Och då sätter de inte upp skylt och tavla. Ingen har pratat om kanonerna som står nedanför skansen. De kanonerna är 
gamla och om jag inte är fel underrättad så någon gång på 1780-talet var ryssen här och skulle landstiga och då sköt vi med de 
kanonerna. Och då for ryssen ner till Ro istället och brände. Jag tycker det är roligt när jag kommer någonstans att få veta, "vad är 
Skansen för byggnad egentligenr. Det ska inte skärmas av någonstans utan man går ända upp till gatan som går till torget och 
kyrkan och det flyter ihopa. Men stråket ska vara så man kan promenera. Den som vill sitta ett tag och ta det lugnt och prata kan göra 
det på en bänk. Och vägen ska inte gå rakt utan den ska slingra sig så man följer med och så fångar man in utsikterna där man sitter. 

Jag har ett inte gällande hamnen. Bara att det, om vi pratar om att få bygglov och så, för att få hit folk så att det överhuvudtaget är lönt att 
prata om hamnen. Om här kommer finnas några människor kvar om 20 år. Kommunen är ju inte, de vill ju inte lämna fler bygglov, så 
är det bara. Det är vad jag har att säga. 

Jag är helt fokuserad på att det måste finnas för, måste bestämma sig för vem ska man bygga, för vem ska man satsa. HS: OM MAN UTGAR 
FRAN DIG, FÖRA TT DU SKA BO KVAR? då är det ju ortsbefolkningen. För att jag tycker ändå att den månaden eller de veckorna det 
är, då får man vara där det får plats, för att inte exploatera eller lägga alla de miljonerna .. Då tycker jag det ska vara levande och där 
ska finnas näringsliv och man ska kunna handla framförallt mat, det som är närproducerat. Torghandel kanske då. 



Ja. Och sen kanske man (otydligt) fina miljöer runt omkring men man om man nu ska se på att det ska vara en miljö för att man ska kunna 
återhämta sig från vardagen, då är ju det är ett sätt att sy ihop det i långa promenadstråk. Men det ska finnas försäljning och ja, 
kanske någon som står och lagar mat. Lite mopedkök eller vad man ska säga. Lite enklare grejer, behöver inte vara restauranger som 
smälls upp. Men det beror ju på hur det blir med folk och permanentboende. Får man inte bygga flyttar man ju inte in. 

Jag avstår från kommentarer. 

Ja Båstad är ju badorten. Den har vi inte pratat så mycket om. Man åkte ju hit för att bada en gång i t iden. Min pärla i Båstad är faktiskt 
Malens havsbad, underbart ställe där man simmar. Tänk om man kunde vidareutveckla det. Då tänker jag på din väg in här och så gör 
man något tak över. Tänk om man fin?e det, det är min dröm i Båstad som har med vatten att göra. Då kan man få dit turisterna även 
på sommaren då kanske kan bli lite sant där äventyrsgrejs också för unga, för det ligger ju i tiden nu va. Och det skulle vara bra för 
barnen i framtiden också. De kan gå i simskola även på vintern då. 

Jag tycker inte man ska skynda på så förbaskat, men det är ju lite som en butik, man får inte nöja sig det får ju hända något. Men ha som 
målsättning att det ska komma någon ny bra grej varje år. Plocka ned glasblåsare till exempel. Och en fiskeaffär nästa år. Men inte 
ha så förbaskat brått i början och göra något operahus som i Sydney. För det behöver vi inte. Men tror inte vi ska göra för mycket här. 

Ja. Kommunen sitter ju på en tillgång då, att man äger hamnen och, jag tror att det finns möjligheter för kommunen att slå mynt av sin 
tillgång i hamnen. Och men det är viktigt att vi inte pratar om de här tre sommarveckorna, utan året runt. Och jag tror inte man kan 
trolla där för det är trångt och svårt att ta sig dit. Man kan naturligtvis fylla ut, skapa byggrätter ute genom att fylla ut viken med 
jordmassor så man får mer yta att bygga på .men då måste göra så att det passar ihop med resten av Båstad. Jag tycker det här är 
svårt, jag har inte fastnat för något av de här enstaka lösningar. Det enda är det där att istället för att stirra sig blind på hamnen, man 
gör nagonting unikt för Båstad att man binder ihop hela kustremsan. På ett smart sätt som kan locka folk till hela vägen. Och sen kan 
det blomstra saker längs vägen. Det var en väldigt bra ide. 

Ja jag tycker att man ska skynda långsamt som vi varit inne på här. Ta vara på de möjligheter som finns och här finns idag väldigt mycket 
aktiviteter, och där finns väl en, jag skulle gissa, på femton sexton bodar som inte går att hyra ut övriga tiden på året. Men det går att 
hyra ut dem, så börja med att ta tillvara på de aktiviteter som redan finns. Och så öppna upp hamnen så den blir mer tillgänglig. Nu 
har man lagt en rad svarta bodar som stänger. Och sen tycker jag då, har ni någon fokusgrupp som är bara ungdomar? Jättebra. För 
det är ju för dem vi pratar. 

. . 



Fören i ngsrepresentanterna 

Då vill jag säga att jag inte vill ha för mycket byggnationer för det räcker det som är och det räcker till för verksamheten som finns 

Om vi är inne på byggnation så tycker jag att man gärna kan bygga modernt men med en miljöprofil och genomtänkt på så sätt, men 
Båstad lever ju hela tiden på sin småskalighet och man måste ju inte hela tiden bo där det är som vackrast, det kan bli ett hot 
istället. Det kan vara bättre att åka dit istället. 

Appropå att förlänga säsongen så har vi försökt nu i två år att lägga tävlingar i mars men det har inte funkat på grund av vädret förra året var 
det på gränsen, man hade en ide om skidor och segling, så det finns ju grejer att göra men vädrets makter ställer till det. Men 
sammanfattningsvis tycker jag att det känns väldigt skönt att det är så många som tycker att det ska vara en öppen yta nere i hamnen 
för det uppskattar vi också bland annat när man har seglarskola är det bra att kunna bygga upp en bana som barnen kan få springa för 
att lära sig den. 

Jag vill börja med de här två olika motsatserna, jag älskar arkitektur men jag förstår inte varför man måste bygga modernt, det verkar vara 
för svårt för moderna hantverkare att bygga bra och som det såg ut förr, ett byggföretag att göra i gammal stil. Jag tycker ju att det 
verkar som en större utmaning att bygga så att det ser ut som 200 år gammal stil och om man lyckas med det kanske man kan sätta 
Båstad på kartan och det passar bättre för Båstad också, att vi tänker annorlunda, tvärtemot andra. Att man bygger i gamma/stil men 
med eko-tänk och energi modernt, fast gammalt. Men sammanfattningsvis tycker jag det verkar som om många vill bevara hamnen 
lite som den är idag och kanske även om den ska vara idag så finns det många ideer om hur man kan utnyttja den bättre. 

Jag tycker också att man ska bära med sig att i det området så har det hänt väldigt mycket de senaste 5 -10 åren det har varit mycket, det 
har byggts mycket, mycket har förändrats hela stranden har blivit t ill en restaurang. Som någon sa "När jag ska ner och bada känner 
jag mig som om jag ska gå på restaurang, som om jag måste ha på mig fina kläder". Så mycket har hänt och det har förändrat i 
stämning och stil och jag tycker att det är fel att nu prata om hur det ska se ut i framtiden för det här måste sätta sig, vi måste 
utvärdera det och det tar lang tid innan det har satt sig och om vi ska börja prata om framtiden och fortsätta bygga då kommer själen 
att försvinna det är jag övertygad om. Jag tycker att man ska havda och ta tillbaka det i hamnen som har med båtliv att göra och man 
ska vara tydlig med och berätta den historia som finns, som det här lilla minnes skjulet och lyfta fram det så att det blir en tillgång till 
hamnområdet. Och det är ett promenadstråk och där kommer det att sättas upp skyltar som berättar historien om hur Båstad blev till 
och tennisen, story-te/ting. Sen tycker jag att man får upprätta planer och så får de ha sin gång och så får man reagera på det. 



Jag tycker att det är roligt att höra att det är så många som vill ha det Marina och det här med öppna ytor och om vi kan få bort det där som 
inte riktigt hör ti ll det marina livet, det är det jag kommer säga till m ina medlemmar. Och om det kan bli plats även för oss med kajak 
som vi inte känner att vi inte riktigt har nu. 

Min förening är ju inte så marin (Friskis) men i hamnen gillar jag marint och det ska det vara och sen det som S sa, jag som också är 
uppvuxen här. förr träffades man ju på torget och hamnen var ju becksvart och det var inte en plats man var på, så det har ju 
utvecklats jättemycket de senaste åren så jag kan hålla med om att man kanske måste sansa sig lite, men jag håller med om att man 
kan förlänga både dels säsongen och kanske också mot Gulstad att man inte bara håller den lilla klicken, att man också tänker på 
stranden och badlivet. 

Jag tycker också som 6 att om man ska bygga ska man bygga gammalt och att man kan utveckla mot Gulstad. Men sen är det väl också 
snack om att man ska ta bort Strandängskolan, eller? Att man man behåller det Marina, hamnen är fin som den är nu, kanske mer att 
koncentrer sig på vad man kan göra på vintern, mer ljus, kanske ju/marknad 

Från G/F's sida vill vi framföra två saker: våra prio 1 är ju (?)-vallen och Drivanområdet men det är ju helt andra frågor, men samtidigt är vi ju 
aktiva och engagerade i kommunen. Det vi vill säga är att man måste ta ett he/hetsgrepp på hamnområdet för att hitta bearbetade 
förslag och inte ta de här snabba besluten, utan tänka långsiktigt. Det tror jag är väldigt viktigt så att det inte blir återremiss, 
återremiss. Sen vill vi poängtera miljötänket och det tycker jag ligger i vår generations ansvar att tänka till kring de här frågorna. Sen 
är det finansieringen också och från vår, föreningens sida är det viktigt att man får in privata investerare så att kommunen kan få IN 
pengar, att man inte behöver ta av allmänna skattemedel till att utveckla hamnområdet. Om man har skattemedel är det viktigt att 
man kan ställa upp på föreningsliv, vård, omsorg och skola. Att man inte använder skattemedel fel. 



Massor av ideer ... 
ldeerna kring vad man kan göra i hamnområdet är många och varierade. Här är en sammanställning av dem. Många är hämtade 

ur "möjligheter" ovan, andra har framkommit under diskussionerna. De är inte redovisade i någon värderad el ler prioriterad 
ordning. Avväganden kring vad som är realistiskt eller praktiskt genomförbart har heller inte gjorts här. 

•Akvarium: visa vad som finns 
i havet och utbildning i 
marinbiologi, 
miljömedvetenhet 
•Främja för ornitologer, många 
havsfåglar söker skydd i 
bukten, stort intresse för 
tyskar, danskar m.fl 
•Främja platser för att 
amatörfiskare ska fiska 

•Glöm inte bort båtklubbens 
båtar. Se till att 
vinterförvaring av båtarna 
ligger nära 
upptagningsrampen 
•Kajakförvaring och låg 
brygga för att lättare nå 
kajaker och jollar 
•Utveckla f lera vattensporter, 
windsurfing m.fl 

•Mässhall för 
konstutställningar, marknader 
och andra aktiviteter året runt 
•Lokaler för "levande" 
hantverkare som kan bedriva 
aktiviteter året om, al lt från 
glasblåsare till båtrenovering 
•Butiker med marin 
anknytning, båttillbehör, 
rökeri och fiskbutik 

·Läktare, gärna ute på pir, för 
att se seglingstävlingar. 
•Storbildsvisning med 
kommentator som beskriver 
och förklarar vad som händer 
under tävling. 
•Seglingstävlingar i alla 
former, tänk på att lämna fria 
ytor för båtvagnar och logistik 

•Simhall med havsvatten 
•Vattenland 
•Fler lekplatser för barnen, ett 
barnbad 
•Isbana för att locka folk till 
området vintertid 

·Scen för konserter, 
uppträdanden och 
u nderhå Ilning 

•Muddra för djupare djup, 
främja för större segelbåtar. 
•Gästhamn som är värt en 
omväg för dem som passerar 
ute till havs 
•Båtell med inspiration från 
Danmark 

•Längre promenadstråk, 
främja lugnet snarare än högt 
tempo. Skyltar med 
berättelser för mer intressant 
promenad. Värna om att 
grönytor kan bevaras, för 
spontana aktiveter, pic·nic'ar 
och tillfälliga arrangemang 



Slutord 
Åsikterna om hamnområdets framtid är många och varierande. Det finns individer som vill återställa och riva så att "allt blir som förr" medan 

andra ser stora möjligheter och potential för såväl hamnområdet som orten i stort. 

I princip är man positiv till aktiviteter och event i hamnen. Det tycks i dessa fem fokusgrupper finnas ett större gehör för ett utökat antal 
"mindre" evenemang, snarare än riktigt stora tävlingar när det gäller att koppla dessa till Båstads hamnområde. Däremot finns en 
generellt positiv inställning till att det inom kommunen arrangeras stora tävlingar, men dessa tävlingar bör främst av infrastrukturella skäl, 
ha sitt centrum på en annan plats än i hamnområdet. Det finns en förståelse för att Båstad behöver arbetstillfällen och att hamnområdet 
är en attraktiv arbetsmiljö. Det finns förslag om att skapa fler arbetstillfällen i hamnområdet genom att öppna upp för olika hantverkare 
och konsthantverkare. Det är positivt med ett levande område under en längre säsong än de korta sommarveckorna. 

Det viktigaste, för väldigt många, är att bibehålla en koppling till det marina livet och båtlivet. Framtida aktiviteter och arrangemang bör ha en 
koppling till detta, även om man även fortsättningsvis år positiv till att tennisen bibehåller sin roll. Med "marint liv" menas t.ex: båthamn, 
gästhamn, butiker som säljer båttillbehör, butik som säljer fisk, utbildningslokaler för seglarskola eller annat sjömanskap, akvarium, marinbiologsikt 
centrum, marint museum, ornitologisk skådning av sjöfågel, iordningställande för en breddning av fler vattensporter. 

När det gäller eventuell byggnation är man positiv til l den sti l som Hotell Skansen och restaurangen Sand är uppförd i. Stilen anses vara 
modern, samtidigt som den smälter väl in i den äldre bebyggelsen. Den moderna hotelldelen som vetter ut mot vattnet anses inte vara 
störande tack vare sin placering. Däremot är det viktigt att, vid en eventuell framtida byggnation, ta stora hänsyn till utsikten ut mot 
vattnet och att eventuella byggnationer inte är alltför höga. Det finns en försiktig acceptans inför tanken att bygga ut på/mot vattnet, om 
det presenteras en estetisk och funktionell ide som uppfyller alla miljöhänsyn. Denna försiktiga acceptans gäller dock inte för alla 
respondenter. 

OM framtidsvisionen är att skapa en hamn "för alla" är det vä ldigt viktigt att värna om de ideella krafternas berätt igande att samexistera i 
hamnen, sida vid sida med de kommersiella verksamheterna. OM framtidsvisionen är att skapa ett rent kommersiellt centrum, kommer 
sannolikt väldigt många invånare att bli besvikna och upprörda. Det tycks däremot inte finnas någon förväntan på ett rent ideellt område 
helt utan kommersiella inslag. 

Genom att bl icka tillbaka till inledningen av denna rapport och se på vad man uppskattar med Båstad idag, ger det en påminnelse om värdet att 
bevara naturupplevelsen, för de f lesta invånarna är också årstidernas tempoväxlingar både en del av Båstads identitet och det man 
uppskattar. 



Slutsats 
Utifrån denna undersökning syfte, kan frågorna besvaras enligt följande: 

Medborgardialogen visar att det finns ett behov av att inleda ett nytt planarbete för hamnområdet. Det finns ett behov av att 
tydliggöra de olika intressenternas roller och platser i området genom en gemensam och sammanhållen vision, där 
hänsyn tas till såväl kommersief/a, ideella, estetiska, miljömässiga, infrastrukturella och funktionella aspekter. 

Både 
kommersiellt 

och ideellt 

Bygg hellre lågt 
än högt 

Multifunktion av 
ytor och 

byggnader 

Öppet för alla 
fysiskt och 

mentalt 

Marina 
aktiviteter på 

land och vatten 

Kvalitet är 
viktigare än stil 

Samarbete 
mellan 

intressenter 

I nfrastru ktu r 
behöver lösas 

Skapa rum för 
kultur/ 

utbildningar 

Funktion och 
syfte 

Årstidsväxl ingar 
ger ol ika behov 

Anpassat för 
alla åldrar och 

behov 



Om det byggs modernt eller inte spelar ingen roll så länge det är funktionellt. En hamn eller ett torg är en samlingsplats, en 
mötesplats, en infrastrukturplats och som jag tycker ska vara en levande miljö för är den levande så tillför det. Men vad du tycker och 
vad jag tycker det kan skilja sig åt. Men att man skapar möjligheter för olika aktiviteter och så får vissa utveckla det. Men det ska finnas 
utrymme för alla, såsom båtägare och badfolk och fiskare så det gäller att skapa en, vi kan kalla det marknadsplats, en yta där folk trivs 
och tycker om att vara med varandra och förenande intresse ... (Man, 60 år, managementkonsult) 



Bi I agor 
Se separat dokument kallat 

"Bilagor till medborgardialog om hamnområdet" 

. 
l' 




