
llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

byggnaders höjd och volym. Förtätning av kvarteren nära torget Lyckan 
skapar förutsättningar för liv och rörelse i tätortens centrala delar hela 
året. 

Stationsterrassen och Entre Båstad 
I samband med att nya järnvägsstationen invigs bör frågan om den 
gamla stationen hanteras. I och med detta bör ett helhetsgrepp tas över 
industriområdet vid Stationsterrassen, ner mot Köpmansgatan och 
Öresjön. 

För att förstärka och förtydliga Båstads entre bör industriområdet ersättas 
med bostäder vid Öresjön och längs Köpmansgatan/Hallandsvägen. Vid 
en omvandling av området vid Öresjön är det viktigt att skapa nya gröna 
kopplingar mot sjön och det befintliga grönområdet. Området vid gamla 
stationen och närmast Stationsterrassen får mycket lite sol under stora 
delar av året. Det är därför inte lämpligt för bostäder. Här kan istället 
fokus vara på mindre verksamheter och kontor som inte är störande för de 
intilliggande bostäderna. 

Flera av fastigheterna i detta område ägs inte av kommunen. En omställning 
av områdets användning måste ske på fastighetsägarnas initiativ. 

Vid Entre Båstad bör fokus även fortsättningsvis ligga på den storskaliga 
handeln som ett komplement till handeln runt Båstads torg och torget 
Lyckan. Vid en vidareutveckling av området är utformningen av byggnader 
och platser viktig för att uppmuntra rörelser till fots inom området och 
minska områdets prägel av externt handelsområde. Området måste, för att 
vara tillgängligt för alla, ha smidiga och välfungerande bussförbindelser 
samt bra cykelvägar. 
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8. EFFEKTER 
Sociala konsekvenser 
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser leder 
till fler spontana och planerade möten och aktiviteter. Det gynnar det 
sociala samspelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet 
och tillhörighet. Att till exempel göra Örebäcksvallen mer öpnnen för 
allmänheten gynnar bland annat möten mellan människor i olika åldrar 
och skeden av livet. Satsningar på torget Lyckan medför att platsen kan 
bli ett starkt framtida centrum vilket stärker Båstads identitet. Satsningar 
på att utveckla och ta om hand offentliga ytor skapar trygghet. Ju tryggare 
vi känner oss desto mer används platsen vilket gynnar möjligheten till 
möten, är positivt för tryggheten och minskar utanförskapet. 

Inriktningsdokumentet möjliggör för en mångfalld av aktiviteter vilket ger 
förutsättningar för en innehållsrik vardag. 

Att som inriktningsdokumentet föreslår satsa på kompletterande 
bostadsformer gynnar integrationen, möjliggör för unga att skaffa sin 
första egna bostad i hemorten och erbjuder möjligheter till boende för 
många fler grupper med olika levnadsförhållanden. 

Att förtäta Båstad ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så 
som boende, butiker och förskola och skola, och ökar på så sätt möjliheten 
att utföra vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så 
kallade livspusslet. Att sammla skola och förskola inom ett område leder 
till enklara hämtning och lämning. Det i sin tur gynnar jämställdheten då 
det ökar möjligheterna att inom familjen dela med lika på vardagslivets 
sysslor. Förtätning möjliggör också ett mer aktivt stadsliv stora delar av 
dygnet, alla dagar, hela året. 

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i sin 
tur ärviktigtförvälmåendet. Minskad trängsel på Köpmans gatan till förmån 
för plats för möten mellan männsikor är positivt för Båstads identitet 
och för invånarnas och besökarnas trivsel. Även inriktningsdokumentets 
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förslag för att stärka och utveckla kuntpunkternas olika kvaliteter och 
karaktärer är stärkande för Båstads identitet. De stora grönområdena 
Pershögsskogen, Malenskogen och Brunnsparken är också viktiga 
identiotetsskapare. De ramar in den kulturhistoriska bebyggelsen och att 
de bevaras är positivt för Båstads identitet. 

Påverkan på folkhälsan 
Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister längs 
Köpmansgatan och övriga gång- och cykelstråk ökar säkerheten och 
tryggheten. Det leder till att fler väljer att cykla vilket i sin tur leder till 
förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transportslag då 
många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar därför 
en stor del av befolkningen. 

Utvecklingen av aktivitetspark och idrottsområdet från skateparken till 
Drivan-området måste ske på ett sätt som ger föreningarna möjlighet att 
fortsätta utvecklas och bedriva sin verksamhet. Sport, idrott och motion 
har en positiv effekt på folkhälsan. 

Att öka tillgängligheten till större sammanhängande grönområden 
ökar möjligheten till rekreation i vardagen. Att binda ihop tätortens 
grönområden och skapa stråk ökar tillgången till miljöer som inbjuder 
till rörelse i människors närområde vilket är en viktig faktor för folkhälsa. 
Att bygga om den gamla banvallen till en gång- och cykelled är en sådan 
åtgärd som påtagligt ökar tillgången till stora naturområden. 

Effekter för barnen 
Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett 
levnadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor är positivt då det är 
en del i att barn ska inte bli beroende av vuxna för att ta sig till skolor, 
aktiviteter osv. Att gång och cykel-banor utformas separerat med trygghet 
och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta. 
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Att koncentrera skola och förskola till större enheter placerade nära 
varandra skapar bättre lärmiljöer för barnen och möjliggör ett samarbete 
mellan förskola, låg-, mellan-, högstadie och gymnasieskola. 

En utveckling av Öre bäcksvallen mot mer spontanidrott och lek är postivt 
ut ett barnperspektiv då fler barn får en större närhet till tillgängliga 
rekreationsområden. Örebäcksvallen kan även bli en mötesplats för 
ungdomar som inte är aktiva inom föreningsverksamheten. 

En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och lek. 
En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med barnen 
för att tillgodose deras behov av att påverka de miljöer de själva använder. 

Att arbeta för att skapa möjligheter för ett brett utbud av cafeer och 
liknande verksamheter samt en inbjudande utformning av torgen skapar 
ett diffrentierat utbud av mötesplatser för barn och ungdomar i alla åldrar. 

Påverkan på miljön 
Att utveckla grönstråk, skapa ett rekreationsområde vid Örebäcksvallen 
och att knyta ihop tätortens större grönområden förbättrar tätortens 
ekosystemtjänster. Det erbjuder större tillgång till gröna miljöer vilka 
utgör en psykosocial ekosystemtjänst som är positiv för människors 
välbefinnande. Att återföra det gröna i tätorten genom att anlägga gröna 
stråk och återplantera gatuträd är positivt för bevarandet av rödlistade 
lavar som finna i Båstad. 

Inriktningsdokumentet innebär ett bevarande och förstärkande av 
befintliga ekosystemtjänster i form av bland annat sammanhängande 
biotoper, lokala rekreationsområden, artrikedom, klimatskydd och 
sociala värden. Ett bevarande och utvecklande av stråket längs Öre bäcken 
förstärker även en grön korridor mellan Hallandsåsen och de kustnära 

51 

210 
Antagandehandling 2016-05-25 

lnriktningsdokument Båstads tätort 

naturområden, vilket är värdefullt både för artrikedomen och för 
rekreationsmöjligheterna. 

Att konsekvent prioritera gång- och cykeltrafik i tätorten förväntas 
minska antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett 
kommunalt miljömål. 

En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt då det minskar 
behovet av att ta jordbruksmark i anspråk och är en del av att hushålla 
med marken. I anspråkstagen jordbruksmark kan aldrig återställas. 

Påverkan på kulturmiljön 
Påverkan på åssluttningarna blir liten då utvecklingen av tätorten ska 
ske genom förtätning och ny nebyggelse inte tillåts sprida sig upp på 
sluttningarna. Högre bebyggelse tillåts i dalgången där påverkan på 
åssluttninarna blir liten. 

De områden med höga kulturhistoriska värden skyddas genom att 
förtätning inte tillåts, att vikten av noggranna materialval belyses och 
genom att de undantas från attefallsbestämmelserna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär stora investeringar 
som måste delas upp över lång tid. Detta måste tillåtas ske i en takt som 
är rimlig för kommunen sett till de ekonomiska ramar som finns. Flera av 
åtgärderna kan dessutom finansieras och genomföras helt eller delvis av 
andra aktörer än kommunen. Ett sätt att driva samhällsutvecklingen framåt 
är att uppmuntra initiativ från andra, exempelvis fastighetsägare eller 
föreningar. Mycket bör även kunna samfinansieras mellan kommunen och 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer, och andra myndigheter. 



Befintliga byggnader har ett bokfört värde som varierar beroende på vilka 
investeringar som gjorts i byggnaden. Rivning av byggnader, förändringar 
av kommens fastighetsinnehav, nybyggnation mm kräver därför en 
ekonomisk analys. 

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar hälsan 
positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form av 
minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet och ökad jämställdhet och jämlikhet är 
ännu svårare att beräkna vinster i faktiska siffror. 

Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska 
vinster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad 
hälsa, färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre 
tillgång på rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för 
invånarna. En förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla 
delar av vardagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad 
jämställdhet och jämlikhet. Förbättrade utemiljöer och mötesplatser för 
alla åldrar, exempelvis Örebäcksvallen, ger ökad livskvalitet och när det 
gäller barn och ungdomar kan det även bidra till att minska risken för 
exempelvis missbruksproblematik. 

Påverkan på kommunens mål 
Fullmäktigemål 
1.Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av bostäder. 
Förtätningen skapar nähet till service vilket i sin tur underlättar för 
många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till 
service och handel. Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring vilka 
verksamheter kommunen önskar på olika platser vilket skapar en tydlighet 
mot verksamhetsutövare. Närhet till välutvecklade grönstråk och parker 
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bidrar till att göra tätorten attraktiv. 

2.Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens vilja och 
målbild. Det ärviktigta tt efterfölj ande beslut följ er inriktningsdokumentet 
intentioner för att bibehålla tydligheten. 

3.Båstads kommun är i ekonomisk balans 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga 
förändringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är 
rimlig för kommunen sett till de ekonomiska ramar som finns. Ett sätt 
att driva samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från 
andra, exempelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för 
samfinansiering av åtgärder som ligger i många parters intresse. 

Delmål 
1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa sko/kommuner 
Att koncentrerad skolor och förskolor i färre men större enheter ger 
förutsättningar för bättre lärmiljöer och underlättar att bibehålla och 
rekrytera personal. Inriktningsdokumentet visar möjliga platser för en 
utveckling av skola och förskola. 

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg 
Inriktningsdokumentet möjliggör utveckling av verksamheter och 
ger utrymme för nya lokaler. Satsningar på grönstråk skapar bra 
rekreationsmiljöer. 

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking 
Inriktningsdokumentet visar var i tätorten det finns möjlighet att driva 
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och utveckla verksamheter samt skapar en tydlighet kring vilken sorts 
verksamheter kommunen önskar på olika platser. Att stärka tätortens 
gröna miljöer ger högt värdskap och bidrar till ökad handel. 

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner 
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöperspektiv. 
Den föreslagna förtätningen ligger nära busstationen. En central del i 
inriktningsdokumentet är att förbättra förutsättningarna för gång- och 
cykel trafik. 

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa 
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med 
inriktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna 
medför tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och 
tillgänglighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en 
ökad cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande 
av inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens 
invånare och förbättrar befintliga mötesplatser. 

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt 
Goda möjligheter finns att utveckla kulturupplevelser i samband med de 
stråk och knutpunkter som föreslås i inriktningsdokumentet. 
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9. FORTSATT ARBETE 
Efter samrådet sammanställs inkomna syn punkter i en samrådsredogörelse. 
Därefter tar kommunen ställning till eventuella revideringar innan 
inriktningsdokumentet går upp för antagande i kommunfullmäktige. 

Dokumentet kommer därefter att ligga till grund för kommande planer och 
projekt samt vara vägledande vid beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet 
kommerattkompletteraochfungerasomunderlagtilldenkommuntäckande 
översiktsplanen. 

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat en 
parkeringsstrategi utarbetas samt att kommunen tillsammans med 
Trafikverket studerar i detalj hur Köpmansgatans ytor ska disponeras. Den 
byggnadsinventering som gjordes 1997 skulle behöva uppdateras för att 
klargöra vilka enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och behöver 
bevaras. 

I samband med planläggning och andra projekt nära kusten, vattendragen 
och i tätortens låglänta delar måste hänsyn tas till riskerna kopplade till 
höjda havsnivåer samt hur dessa risker ska hanteras. Detta skulle kunna 
göras samlat i en klimatanalys för hela tätorten. 
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Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Emma 
Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har 
följande tjänstemän deltagit i arbetet: 
• Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
• Magnus Sjeldrup, Planstrateg 
• Olof Sellden, Översiktsplanerare 
• Roger Larsson, Stadsarkitekt 
• Andreas Jansson, Gatu- och trafikingenjör 
• Jenny Hertsgård, Parkingenjör 
• Mia Lindell, Projektingenjör 
• Birgitte Dahlin, Skolchef 
• Emma Salomonsson, Kart- och GIS-ingenjör 
• Hanna Lindahl, Trainee, Kommunikationsavdelningen 
• Leo Plöen, Kommunikatör 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
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11. ÖVRIGA MEDVERKANDE 
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet: 
• Besöksnäringsrådet 
• Marknads- och näringslivsrådet 
• Handelsrådet 
• Musteriet 
• Malens förskola 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

lnriktningsdokument för 

Båstads tätort 
I Båstads kommun, Skåne län 

Samrådsredogörelse 

Inriktningsdokument för Båstads tätort har varit utsänt för remiss under tiden 
2015-12-14 till 2016-02-29 för att ge kommunens politiska partier, föreningar och 
allmänhet möjlighet att lämna in synpunkter. I denna sammanfattning av inkomna 
remissvar finns kommentarer till synpunkterna och vidtagna åtgärder som arbetats 
in inriktningsdokumentet. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Det är genomgående positiva kommentarer gällande grönstrukturen. Större delen 
av de som yttrat sig är positiva till gång- och cykelbana på gamla banvallen. 

Många som lämnat yttranden vill inte att Båstad ska förtätas. Det är också många 
som har synpunkter när det gäller höjd på husen. Flera uttrycker en oro över att 
ortens karaktär ska förändras. Trots detta önskar många fler hyresrätter och mer liv 
och rörelse i ortens centrala delar. 

Flera av de som skrivit har synpunkter gällande Köpmansgatan och trafikflöden. Det 
råder delade uppfattningar om förslaget att ta bort parkeringar längs gatan. Från 
politiskt håll lyfts tydligt behovet av en parkeringsstrategi. Enigheten är också stor i 
att större parkeringsytor vid tätortens infarter skulle avlasta Köpmansgatan. 

Det har även kommit in tankar kring tätortens knutpunkter och torg. Frågor som rör 
detaljutformning och frågor som behandlas i andra processer än 
inriktningsdokumentet överlämnas till berört verksamhetsområde. 

De flesta av de politiska partierna lyfter också behovet av att uppdatera 
byggnadsinventeringen. 

Synpunkter från politiska partier 

Bjärepartiet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Bjärepartiet framför synpunkter på 
processen och anser att politikerna inte fått tillräckligt med information och 
möjligheter att påverka innehållet. 

Bjärepartiet instämmer med förslaget beträffande de större grönområdena och vill 
att övriga allmänna platser också bör uppmärksammans. De skriver att Båstads torg 
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bör ses över för att öka tillgängligheten och att det bör kunna göras och samtidigt 
som de kulturvårdande intressena också tillgodoses. Däremot anser de att 
Lyckantorget fungerar bra som det är idag. De vill att det görs en plan för utveckling 
av idrottsområdet till gagn för människor i alla åldrar. Bjärepartiet håller med om 
att järnvägsbanken kan användas till cykelväg. För Köpmansgatan föreslår 
Bjärepartiet att byggnadernas bottenvåningar reserveras för handel och framför att 
trafiken måste kunna flyta genom samhället även under sommaren. De anser att 
gatuparkering är olämplig under sommaren, men kan tillåtas övrig tid. De tycker 
också att gatubredden bör behållas och att cyklister ska samsas med biltrafiken, 
men att trottoarerna kan göras mer promenadvänliga. Bjärepartiet föreslår 
evenemangsparkeringar utanför tätorten. 

Bjärepartiet påpekar att fiskehamnen och småbåtshamnens behov borde belysas 
mer i dokumentet och att icke kommersiella platser måste prioriteras och utvecklas. 
Parkeringarna inom hamnområdet bör ses över. Vidare belyser de vikten av 
klimatanpassning vid om- och nybyggnation i hamnområdet och framför att en 
större utbyggnad inte kan ske med den trafiklösning som finns idag. Bjärepartiet 
skriver att viss förtätning kan göras i de centrala delarna om hänsyn tas till behov av 
gröna ytor även här. Partiet framför att skolans flytt skulle bli mycket dyrbar. 
Bjärepartiet föreslår att Pershögsterrassen och området vid Kalksjöns norra sida 
skulle kunna utvecklas försiktigt. De påtalar även att en uppdatering av 
byggnadsinventeringen bör göras. 

Kommentar: Förvaltningen har informerat politiken både på ordinarie möten och 
på ett särskilt informationsmöte med diskussion. Utöver informationen på KSau, KS 
och KF har politiken alltid möjlighet att påverka innehållet under den politiska 
hanteringen samt i remissvar över strategiska dokument. 

Planen för idrottsområdet är en fortlöpande process som sker i dialog och 
sammarbete mellan kommunen och idrottsföreningar i området. 

Med Båstads långsträckta struktur gör förvaltningen bedömningen att det är svårt 
att ha handel längs hela Köpmansgatan. Förslaget är därför att koncentrera handeln 
till de utpekade knutpunkterna och där arbeta för handel i bottenvåningarna. 

För att öka säkerheten och tryggheten för cyklister behöver de separeras från 
biltrafiken. Det i sin tur påverkar bredden på körbanan för biltrafiken. Detta är ett 
led i att prioritera gång- och cykeltrafiken i enlighet med mål i Miljöprogram 2012-
2020 samt Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020, båda antagna 
av kommunfullmäktige. 

I hamnområdet måste en balans finnas mellan kommersiella och icke kommersiella 
funktioner och platser. Detta kan beskrivas bättre i inriktningsdokumentet och 
studeras i detalj i pågående arbete med detaljplan för området. 

Flytt av skolans verksamhet föreslås ske etappvis. I samband med flytt måste 
noggranna ekonomiska kalkyler göras. Det finns också en samhällsnytta i att 
koncentrera skolan med centrumfunktioner, idrottsområdet, grönstråket och ett 
attraktivt centrum. 

Åtgärd: Dokumentet kompletteras med en beskrivning av hamnens behov och 
utvecklingsmöjligheter samt balansen mellan kommersiellt och icke kommersiellt. 
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Socialdemokraterna 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Socialdemokraterna förordar att man 
bygger "det nya och moderna" österut vid stationen och låter centrala Båstad 
behålla sin prägel med lägre bebyggelse. De är positiva till att flerfamiljshus 
prioriteras, till samlokalisering av olika verksamheter, till att göra Lyckantorget mer 
publikt och till förslagen gällande grönstrukturen. 

Socialdemokraterna anser att parkering längs 
förordar större parkeringsytor vid infarterna 
utredning för att avlasta Köpmansgatan 
parkeringsstrategin görs snarast. 

Köpmansgatan måste bort och 
till tätorten. De efterfrågar en 
och belyser vikten av att 

Kommentar: Förvaltningen gör bedömningen att det på väl valda platser i 
samhället är möjligt att gå upp i höjd utan att påverka ortens prägel i större grad. 

Förvaltningen instämmer i att parkeringsytor utanför tätorten skulle kunna vara en 
del av lösningen av den periodvis hårt belastade trafiksituationen. Arbetet med att 
lokalisera ytor för detta ryms inte inom uppdraget för inriktningsdokumentet utan 
bör utgöra ett separat uppdrag. Inriktningsdokumentet kan beskriva viljan att göra 
detta. 

Åtgärd: Möjligheten till större samlade parkeringar utanför tätorten bör hanteras i 
parkeringsstrategin. Inriktningsdokumentet förtydligas gällande detta. 

Moderaterna 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: 

Moderaterna anser att inriktningsdokumentet bör beakta att biltrafik kommer att 
vara det primära transportmedlet även framöver. De vill att det bättre beskrivs hur 
man underlättar för biltrafiken med bättre trafikflöden. Partiet lyfter behovet av att 
ta fram en parkeringsstrategi och vill att parkeringsfickorna !äng Köpmansgatan ska 
finnas kvar och föreslår även evenemangsparkeringar utanför tätorten. De ser gärna 
en plan för alternativa trafikflöden under hög- respektive lågsäsong. Moderaterna 
vill även att det ska göras en djupare studie av trafiken med synpunkter från 
berörda företag m fl och anser att inriktningsdokumentet saknar planer för hur vi i 
framtiden skall omdirigera tung trafik som går igenom tätorten. De framför även att 
cykelstråket ska ledas på parallellgator till Köpmansgatan förbi de otryggaste 
sträckorna. 

Moderaterna ser svårigheter att lösa dragningen av ett grönstråk från Drivan ner 
mot Öresjön. De ser fördelar men även risker för störningar med 
funktionsblandning. Partiet anser också viss förtätning av Malenområdet är fullt 
möjlig. Moderaterna anser att ett förbud av byggnation väster om Paulins väg inte 
ska ingå i inriktningsdokumentet. 

Moderaterna anser att delar som rör jämställdhet är politiska yttringar som bör tas 
bort ur dokumentet. 

Kommentar: Inriktningsdokumentet är upprättat utifrån de mål som finns i 
kommunens olika program. I Miljöprogram 2012-2020, antaget av 
Kommunfullmäktige 2012, finns mål om att prioritera och främja gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt om minskad motortrafik i tätbebyggt område. Mål om att 
prioritera aktiva transportmedel (gång och cykel) finns även i Program för folkhälsa, 

3 (15) 

219 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2016-05-13 

trygghet och säkerhet 2013-2020 , antaget av kommunfullmäktige 2013. I enlighet 
med detta har störst fokus lagts på åtgärder för gång- och cykel och inte på åtgärder 
som enbart syftar till att underlätta för biltrafiken. I den åtgärdsvalstudie som gjorts 
av Trafikverket i sammarbete med kommunen tydliggörs att säsongsvariationer i 
trafikflödet måste accepteras och att framtida åtgärder måste utgå från detta istället 
för att arbeta för alternativa trafikflöden. Då Köpmansgatan är en länsväg med 
regional prioritering måste viss tung trafik genom orten accepteras. För att ett 
cykelstråk ska vara attraktivt måste det vara gent. Därför bör skiften mellan 
parallella gator undvikas så långt som möjligt. 

Inriktningsdokumentet visar en övergripande princip och sträckningen är inte 
detaljstuderad. Vid ett genomförande av grönstråket måste både dragning och 
utformning studeras närmare. Bitvis kan det hända att stråket inte kan gå i direkt 
anslutning till bäcken utan att dessa passager får lösas längs gatan. 

Förtätning av Malen bidrar inte till målet att prioritera de boendeformer som saknas 
i tätorten, däremot påverkar det den kulturhistoriska miljön. Därför har 
förvaltningen gjort bedömningen att förtätning i området inte bör ske. Området 
väster om Paulins väg ingår inte i inriktningsdokumentet. 

Jämställdhetsperspektivet är en del av social och ekonomisk hållbarhet som måste 
beaktas i samband med all samhällsutveckling. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Liberalerna 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Liberalerna understryker vikten av att en 
parkeringsstrategi utarbetas, att hur Köpmansgatans ytor ska disponeras studeras i 
detalj, att byggnadsinventeringen från 1997 uppdateras och att en klimatanalys 
upprättas för hela tätorten. Liberalerna delar tankarna om större och effektivare 
enheter för förskolan men funderar på var den ska placeras bäst. De tror att en 
bättre placering av skolan kan vara i Hemmeslövsområdet. 

De vill att möjligheterna för framtida utökning av båtplatser i och omkring Båstads 
hamn studeras. De framför att plats för fler evenemangsytor behöver identifieras 
och utvecklas. De pekar ut ytterligare möjliga grönstråk upp till Pershögskogen och 
framför att grönstråket hamnen - Dalmanska tomten - Pershögskogen kan 
utvecklas till ett "kulturstråk". Liberalerna hoppas att Örebäckens dalgång från 
Lyavägen ner till havet kan utvecklas varsamt. 

Kommentar: Samnyttjande och avgränsning av ytorna i hamnen studeras i en 
detaljplan för området, påbörjad 2015. 

Åtgärd: Inriktningsdokumentet bör följas av andra strategiska dokument så som 
parkeringsstrategi, byggnadsinventering och klimatanalys. Det pågår ett arbete på 
strategisk nivå gällande skollokalisering. Inriktningsdokumentet ska så långt som 
möjligt samordnas med detta. Dokumentet kompletteras med en beskrivning av 
hamnens utvecklingsmöjligheter. 
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Miljöpartiet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Miljöpartiet ser inte att det i dagsläget 
finns behov av förtätning och skriver att eventuell förtätning bör ske högst försiktigt 
och måna om grönytor, träd och parker. De ser inget behov av höga hus och är måna 
om att behålla ortens karaktär. De framför att tidsperspektivet bör framgå tydligare 
för när man planerar för tex skolområdet. 

Miljöpartiet anser att det är positivt att prioritera gång- och cykel på Köpmansgatan 
och påtalar att cykelparkering och laddning för elcyklar behövs samt att 
busshållplatser och övergångsställen på Köpmansgatan kan behöva justeras. Även 
Miljöpartiet föreslår en evenemangsparkering utanför tätorten. 

De anser att det är viktigt att behålla den puls som finns i de centrala delarna idag 
och tycker att det är bra med idrottsanläggning i centrum. De ser även en risk för att 
åretrunt-livet avtar och centrum blir öde om funktioner flyttas till nya 
stationsområdet. 

Kommentar: Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering där möjligheter finns att tillgodose både behov som finns idag 
och behov som bedöms uppkomma i framtiden. Förtätning är ett resurseffektivt sätt 
att på lång sikt tillgodose behovet av nya bostäder utan att ta ny mark i anspråk. 
Redan idag finns ett behov av att komplettera utbudet av bostadsformer i tätorten. 
Tidsperspektivet är svårt att uppskatta, det påverkas av väldigt många faktorer så 
som efterfrågan och ekonomi. 

Cykelparkeringar och möjlighet 
parkeringsstrategin. I samband 
Trafikverkets åtgärdsvalstudie, 
busshållplatser. 

att ladda elcyklar är frågor som bör ingå i 
med översyn av Köpmansgatan som ingår i 
ingår åtgärder för övergångsställen och 

Ett sätt att behålla liv och rörelse i Båstads centrala delar hela året är att möjliggöra 
för fler att bosätta sig här genom just förtätning och komplettering av boendeformer 
som idag saknas i orten. I dokumentet finns möjlighet att ha kvar verksamheter som 
förskola, skola och kontor centralt. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. 

Centerpartiet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Centerpartiet är positiva till 
inriktningsdokumentet och helt de tre delmålen under rubriken 
Inriktningsdokumentets mål. De anser att förtätning av Väster kan ske sparsamt 
genom utveckling av befintliga fastigheter. Partiet påpekar också värdet av grönytor 
och gångstråk, både för människor och för djurlivet. De framför även att 
framkomlighet och tillgänglighet för människor med olika handikapp bör tillgodoses 
och att vård av allmänna platser bör ligga på en hög nivå. Centerpartiet stöttar 
dokumentets inriktning gällande trafik men vill påpeka att gåendes säkerhet bör 
prioriteras tidsmässigt. 

Centarpartiet saknar tidsaxlar som visar när ska inriktningsdokumentets "skall
krav" vara genomförda? 

Kommentar: Förtätning av Väster bidrar inte till målet att prioritera de 
boendeformer som saknas i tätorten, däremot påverkar det den kulturhistoriska 
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miljön. Därför har förvaltningen gjort bedömningen att förtätning i området inte bör 
ske. 

Tidsperspektivet är svårt att uppskatta, det påverkas av väldigt många faktorer så 
som efterfrågan och ekonomi. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. 

Synpunkter från kommunala råd 
Pensionärsrådet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Pensionärsrådet framför synpunkter på 
underlagsmaterialet, bland annat de slutsatser och synpunkter som framkommit i 
arbetet med Besöksnäringsrådet och Marknads och Näringslivsrådet. Bland annat 
vill de ha en analys av vilka som besöker Båstad och varför. När det gäller den 
sociala konsekvensanalysen saknar de kommentarer från pensionärer. 

Pensionärsrådet tycker att Östra Karup ska prioriteras för företagsetablering och att 
vi ska fokusera på att locka välbeställda pensionärer att bosätta sig i Båstad istället 
för barnfamiljer. 

De tycker att förslaget för Lyckantorget är bra men framför att det inte får bli en 
kolonilott eller en lekplats. Vidare skriver de att för få ett levande centrum även på 
kvällar krävs en utbyggnad med hyreshus i en stadsliknande bebyggelse som 
innehåller små butiker och föreslår att bebyggelse skulle kunna placeras i området 
med skatebanan och hela vägen upp till seniorbostäderna vid Vångavägen. De tycker 
också att det ska planeras för en framtida idrottsplats i närheten av stationen för att 
ha den nuvarande idrottsplatsen som ett framtida bostadsområde. De föreslår även 
förändringar av Hundestedsvägen. Skateparken och ett badhus tycker de kan 
placeras vid Drivan. 

Kommentar: Båstad Turism & Näringsliv för besöksstatistik och analyserar den. 

Pensionärer engagerar sig ofta i planer och förslag och är i stor utsträckning aktiva 
under samråd. Barn och ungdomar är däremot svåra att nå och det kan därför 
behövas extra insatser för att få del av deras tankar och synpunkter. 

Östra Karup ligger utanför det område som studerats i inriktningsdokumentet. 
Verksamheter och arbetsplatser behövs även i centrala Båstad. I området mellan 
skatebanan och upp mot seniorbostäderna (kvarteret Plommonet) föreslås ny 
bebyggelse. Skatebanan och idrottsområdet/aktivitetsparken på Örebäcksvallen är 
viktiga områden för rekreation och fritidssysselsättning. Områdena närmast 
Örebäcken ligger dessutom lågt och lämpar sig dåligt för bebyggelse då risken för 
översvämning är stor. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Handikapprådet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Handikapprådet framför att ökad 
kvantitet ofta medför en sämre tillgänglighet. De skriver att förtätning medför en 
risk att småskaligheten försvinner och de tycker inte att det passar med 
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fyravåningshus i centrala Båstad. De framför också funderingar på hur vi kan ställa 
om fritidsboenden till året runt boende. De påtalar också att det behövs lägenheter. 

När det gäller skola och förskola ser handikapprådet ökad kvantitet som en risk för 
minskad tillgänglighet och tycker att samlokalisering behöver utredas mer med 
konsekvensanalys för respektive verksamhet. 

De skriver att knutpunkterna behöver ses över beträffande tillgänglighet, bland 
annat är det viktigt i hamnen där det är viktigt att få en balans och hållbar 
utveckling. De påtalar att träd som utgör ett grönt tak över torgytor bör väljas med 
omsorg så att löv blir lätta att ta hand om. De tycker att satsningen på 
Örebäcksvallen verkar bra och att förslagen för grönytorna är ok. Pershögskogen 
och området runt Öresjön har potential att bli bra. De vill att Dalmanska tomten ska 
bli en "folkets egen park". 

Handikapprådet anser att det är självklart med separata banor för gång- och 
cykeltrafik med tydlig markering. De påtalar att ett problem med cykelbanor invid 
körbana/parkering är riskerna när bildörrar öppnas och att cykelparkeringar bör 
utrustas med goda möjligheter att låsa fast cykeln. 

De tycker att ta bort parkeringsplatser längs Köpmansgatan kan vara bra, dock 
måste ett antal handikapparkeringsplatser finnas längs Köpmansgatan. De framför 
också att det är bra om man kan undvika att "möblera" på trottoaren. 

De undrar vem/vilka "Båstads kommun"j"kommunen" är i texten, vilka källor som 
använts till grund för förslagen gällande skola och förskola samt om flytt av 
Strandängskolan redan är bestämd. 

Kommentar: Tillgänglighet är en viktig aspekt som ska finnas med i all planering 
och samhällsutveckling. Det är en stor utmaning att ställa om befintlig bebyggelse 
från fritidshus till året runt boende och kommunen har mycket små möjligheter att 
påverka detta. Det kommunen kan göra för att uppmuntra året runt boende är att 
bredda bostadsutbudet och komplettera med bostadstyper som saknas idag. 

Med erfarenheter av andra kommuner så som Lund, Falun, Haninge och Halmstad 
ger funktionsblandning och samlokalisering positiva effekter för både barn och 
äldre. 

Inriktningsdokumentet är ett strategiskt dokument och utformningsfrågor hanteras 
i en senare projektfas. 

"Båstads kommun" är kommunens politiker och förvaltningar tillsammans. 

Förslagen för förändring av skola och förskola bygger på beprövad erfarenhet. Även 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar upp detta i sin rapport "Klarar den lilla 
skolan de stora kraven?". 

Att flytta Strandängskolan är ett förslag och en del av den framtidsvision som 
inriktningsdokumentet beskriver. Inga beslut om detta är tagna. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Ungdomsrådet 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Ungdomarna framhåller att en utveckling 
av Lyckantorget är väldigt positiv. Torget bör innehålla serviceutbud som 
uppmuntrar att man vistas där längre perioder av dygnet. Det saknas mötesplatser 
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för unga under 18 år idag. Ungdomarna tycker att det är positivt att områdena vid 
kommunhuset och förskolorna utvecklas. De unga är negativa till byggnation på 
höjden. Upplevelsen är att det kan vara för inkräktande och tar bort charmen med 
Båstad. Byggnation upp till tre våningar upplevs som ok. 

Tanken att skapa gröna stråk genom Båstad upplevs som väldigt positivt. 
Ungdomarna anser att det är positivt att parkeringsplatserna försvinner från 
Köpmansgatan om alternativ uppförs. Ungdomarna framhåller att kollektivtrafiken 
har blivit bättre, men det saknas fortfarande viktiga förbindelser. 

Kommentar: Inriktningsdokumentet är ett verktyg för att skapa mötesplatser och 
möjligheter för service. Att bygga på höjden är en del i att förtäta, utnyttja marken 
effektivt och att få ekonomi i byggnationen för att möjliggöra lägenheter till ett 
överkomligt pris. Byggnationen måste, oavsett höjd, utformas varsamt och 
genomtänkt för att bli ett tillskott till miljön. 

I parkeringsstrategin bör det ingå att studera alternativa platser för parkering. Målet 
är att ha rätt sorts parkering på rätt plats och att utnyttja parkeringarna smart. De 
kan till exempel ha olika funktion under olika delar av året. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Synpunkter från allmänheten och föreningar 

Magnus Johansson 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Magnus framför två synpunkter om 
utformningen av rondellerna vid infarterna och att hastigheten bör sänkas på 
Köpmansgatan i området som pekas ut för småskalig handel. Detta skulle kunna 
göras genom avsmalningar av körbanan. 

Kommentar: Trafikverket ansvarar för rondellernas utformning och skötsel. En 
sänkning av hastigheten behöver hanteras i samband med översyn och fysiska 
åtgärder på Köpmansgatan. Berört verksamhetsområde informeras om synpunkten. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Ingela Bernhold 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Ingela undrar varför det varit samarbete 
med barn och ungdomar, men inte med pensionärer. Hon tycker att det är bra att 
hyresrätter ska prioriteras. Vidare ifrågasätter hon skateparkens placering i 
centrum och föreslår att gamla Försäkringskassan rivs. Ingela ifrågasätter att 
vresros tas bort när det finns dokumenterad stranderosion. Hon saknar text om de 
nya busslinjerna och påtalar problem med busstrafiken. Vidare undrar hon hur 
många som bor och arbetar inom ett avstånd på ca S km. Hon framför att det är 
positivt för handeln med högstadium och gymnasium i centrum. Ingela tycker att de 
med rörelsehinder är bortglömda i dokumentet och undrar vad som menas med 
jämställdhetsperspektiv. 

Kommentar: Pensionärer engagerar sig ofta i planer och förslag och är i stor grad 
aktiva under samråd. Barn och ungdomar är däremot svåra att nå och det kan därför 
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behövas extra insatser för att få del av deras tankar och synpunkter. Ett exempel på 
detta är att det under remisstiden inte inkommit några yttranden alls från personer 
under 18 år, undantaget ungdomsrådet. 

Även barn och ungdomar måste få utrymmen i det offentliga rummet. Centralt 
placerade aktiviteter för ungdomar bidrar också med liv och rörelse i centrum. Vid 
en förtätning av kvarteret Plommonet förutsätts rivning av gamla 
Försäkringskassan. 

Kommunen arbetar inte aktivt med att ta bort vresros, men länsstyrelsen bedriver 
ett sådant arbete eftersom vresros anses ha negativ inverkan vid erosion och på den 
biologiska mångfallden. 

Knappt 2500 personer i arbetsför ålder (18-65 år) bor inom Båstads tätort och i 
Hemmeslöv. Hur många av dessa som arbetar inom ett avstånd på 5 km är omöjligt 
att svara på, men alla dessa bor inom 5 km från flera arbetsplatser samt 
tågstationen, som också är en målpunkt för arbetspendlare. 

Dokumentet påverkar utvecklingen i positiv riktning för personer med 
rörelsehinder. Exempel på detta är att öka tillgängligheten på Båstads torg, att 
planera kollektivtrafiknära, att separera gång- och cykelvägar samt att inte släppa 
fram ny bebyggelse på åssluttningarna. Jämställdhetsperspektiv i 
samhällsplaneringen innebär att skapa förutsättningar för alla att på lika villkor ta 
del av det offentliga rummet. 

Åtgärd: Dokumentet kompletteras med text om de nya busslinjerna. Dokumentet 
förtydligas avseende rörelsehindrade. 

Claes Arvidson 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Claes anser att det är positivt med ökad 
turism och näringsliv men tror att det är dags att bromsa bebyggelsen då den 
medför ökat tryck på Köpmansgatan. Hans förslag är att försöka leda bort tung trafik 
under juli månad mellan kl 10 och 18. 

Kommentar: Båstads struktur medför mycket begränsade möjligheter att leda tung 
trafik på alternativa vägar. Köpmansgatan är en länsväg med viss regional 
prioritering vilket innebär att viss tung trafik måste accepteras. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Malena Digman 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Malena tycker att det skulle informerats 
tydligare, med utskick till alla hushåll. 

Malena vill att husen i Båstad ska vara max 2 våningar. Hon anser att förslaget att 
ersätta skolan och kommunhuset med 4-6 våningar höga hus kommer att beröva 
Båstads tätort dess själ. Hon föreslår att en ny idrottshall och gärna badhus byggs 
nära Öre bäcksvallen. Hon vill att det tillsätts ett skönhetsråd och att det ska byggas 
vackert och i skala och proportioner som passar trädgårdsstaden Båstad. Hon tycker 
att det är \riktigt att detaljplanera för hyresrätter och inte fler bostadsrätter. Hon 
undrar hur det kommer sig att det pågår en detaljplan för delar av kvarteret 
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Tegelugnslyckan när det ingår i område märkt som "Bevaransvärda områden med 
restriktioner för ny- och ombyggnad". 

Malena tycker att det är bra med cykelbana längs gamla järnvägsspåret. Hon vill att 
det byggs små rondeller på strategiska platser längs Köpmansgatan. 

I övrigt hänvisar hon till Gamla Båstads remissvar. 

Kommentar: Information har skett enligt krav i kommunallagen och rutiner för 
kommunala program och dokument. Utöver detta har det även bjudits in till mingel 
för allmänheten och informerats via sociala medier. 

I inriktningsdokumentet pekas kvarteret Plommonet ut som den plats i tätorten där 
högre bebyggelse skulle kunna vara möjlig med tanke på att detta kvarter ligger 
förhållandevis lågt och det redan idag finns högre bebyggelse i närheten. Kvarteret 
där kommunhuset ligger idag har en väldigt låg exploateringsgrad. Här skulle det 
kunna vara möjligt med högre bebyggelse utan att förändra stadsbilden och 
utblickarna för fastigheter söder om kvarteret. Högre bebyggelse i kvarteret där 
Strandängskolan ligger idag diskuteras inte i inriktningsdokumentet. Exakta höjder 
för dessa områden studeras i samband med detaljplaneläggning. Nybyggnation 
måste, oavsett höjd, utformas varsamt och genomtänkt. 

Detaljplanen för Tegelugnslyckan är ett separat uppdrag som givits innan arbetet 
med inriktningsdokumentet påbörjades. 

Åtgärder för korsningar på Köpmansgatan diskuteras med Trafikverket som en del 
av deras arbete med en åtgärdsvalstudie. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. 

Sven-Gunnar Andersson, Klas Nilsson och Sune Malmquist 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Sven-Gunnar, Klas och Sune anser inte att 
dokumentets utgångspunkter helt tar hänsyn till ortens historiska utveckling och 
undrar om utgångspunkten att Båstad är en bostadsort där man pendlar till sitt 
arbete stämmer med ortens utveckling de senaste 100 åren. De tycker även att 
inriktningsdokumentet bör behandla hur besöksnäringen och de kulturella värdena 
kan utvecklas och bevaras. 

De anser att det är positivt att inte förtäta Nobels villastad och Malen och tycker att 
samma restriktivitet ska gälla i de gamla delarna av Båstad som på Väster och Malen. 
De är också frågande gällande detaljplaneläggningen av Tegelugnslyckan. De 
framför att vid en utveckling av Strandängskolan, Kommunhuset och Lyckantorget 
till blandstad bör man även här tänka på Båstads historiska skala och inte bygga 
höga hus. De är rädda att en utveckling av Köpmansgatan med separata cykelbanor 
ska innebära att charmen och de historiska värdena går förlorade. 

Kommentar: Båstad har utvecklats och förändrats mycket under de senaste 100 
åren. En fortsatt utveckling är naturlig för ett levande samhälle. Det är en tydlig 
nationell trend att regioncentrum växer, vilket medför att kranskommuner 
utvecklas mot att bli bostadsorter där pendlingen är en förutsättning. 

Inriktningsdokumentet behandlar utveckling av besöksnäring och kulturella värden. 
Exempel på detta är att utveckla hamnen samt Båstads torg, Lyckans torg och 
sträckan längs Köpmansgatan. Även utvecklingen av Örebäcksvallen, Drivan-
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området, grönstråk och kulturstråk är delar i att utveckla besöksnäringen och de 
kulturella värdena. Restriktionerna för bebyggelse i Båstads mest värdefulla 
områden är delar i att bevara kulturvärden. 

För de äldre delarna av Båstad föreslås i inriktningsdokumentet högre restriktivitet 
än för Malen och Nobels villastad. Utöver begränsningarna gällande förtätning ställs 
dessutom krav på utformning och materialval. Detaljplanen för Tegelugnslyckan är 
ett separat uppdrag som givits innan arbetet med inriktningsdokumentet 
påbörjades. 

Åtgärd: Inriktningsdokumentet förtydligas avseende att förtätning bör undvikas 
även i Båstads gamla delar. 

Lina Andersson 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Lina informerar om ett grönstråk från 
tätortens västra del, över åsen, till sk "Gräddhyllan" som borde tas med i 
dokumentet. 

Hon framför att en parkeringsfri gata kan vara att föredra under sommartid, men att 
vintertid kan avsaknaden av lättillgänglig korttidsparkering försvåra för handeln. 

Lina anser att nyproduktion och förtätning i tätortens ursprungliga delar bör utgå 
från att återskapa eller nyskapa i en anda som överensstämmer med befintlig 
bebyggelse. 

Kommentar: Strävan är att skapa smarta parkeringslösningar där ytan kan 
användas på olika sätt under olika delar av året. Exakta placeringar av 
parkeringsplatserna studeras i en parkeringsstrategi. 

I Båstads äldre delar föreslås höga krav gällande byggnaders utformning och 
materialval. 

Åtgärd: Inriktningsdokumentet kompletteras med möjligheten att skapa ett 
promenadstråk mellan Paulinsväg och Sinarpsdalen. 

Anna Lundsgård, Britta Lundsgård Goldsmith och Carl Johan Lundsgård 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Anna, Britta och Carl Johan vill att 
hastigheten på Köpmansgatan sänks till 30 km/h från Rivieravägen och in i Båstad 
och tycker att kommunen borde bidra med bullerskydd. De föreslår att den gamla 
banvallen används som väg för att avlasta Hallandsvägen/Köpmansgatan. 

De framför också att tallarna på Malenbadets parkering borde återplaneras och att 
Roxmansvägen borde förses med trädplantering. Vidare vill de ha nya badbryggor i 
nivå med Roxmansvägen och vid Riviera och föreslår att gamla stenbrottet skulle 
kunna göras om till en musikalisk utomhusarena. 

Kommentar: Utifrån hur vägen är utformad är det idag inte motiverat att sänka 
hastigheten enligt önskemålet. Diskussioner om hastighetsgränser är en del i 
planering och genomförande av åtgärder samt ombyggnation. 

Att använda gamla banvallen för biltrafik skulle kräva enorma investeringar då 
utrymmet är för litet. En sådan åtgärd fyller enligt Trafikverkets åtgärdsvalstudie 
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inte heller syftet att avlasta Köpmansgatan sett till var målpunkter för stor del av 
trafiken finns. 

En inventering av kommunens park- och gatuträd pågår. Utifrån den kommer en 
återplanteringsplan tas fram. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

]an Isaksson, Gösta Ditt/au, Magnus Andersson och Lennart Andersson 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Jan, Gösta, Magnus och Lennart föreslår 
att gamla banvallen används för biltrafik för att avlasta Köpmansgatan. Sträckan 
skulle vara enkelriktad åt ett håll på förmiddagen och vändas åt andra hållet på 
eftermiddagen. 

Kommentar: En sådan åtgärd bedöms inte vara genomförbar. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Bo Lundqvist 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Bo skriver att förtätning på vissa håll kan 
vara aktuellt men inte får ske på bekostnad av Båstads speciella charm. Han tycker 
att höga punkthus absolut inte passar ihop med Båstads karaktär och att i de äldre 
delarna borde inte husen få vara högre än 11/z plan, undantagsvis 2 plan. Han tycker 
att det är bra med de låga hastigheterna i samhället. (30 km/h och 40 km/h) 

Kommentar: I inriktningsdokumentet pekas kvarteret Plommonet ut som den plats 
i tätorten där högre bebyggelse skulle kunna vara möjlig med tanke på att detta 
kvarter ligger förhållandevis lågt och det redan idag finns högre bebyggelse i 
närheten. Kvarteret där kommunhuset ligger idag har en väldigt låg 
exploateringsgrad. Här skulle det kunna vara möjligt med högre bebyggelse utan att 
förändra stadsbilden och utblickarna för fastigheter söder om kvarteret. Högre 
bebyggelse i kvarteret där Strandängskolan ligger idag diskuteras inte i 
inriktningsdokumentet. Exakta höjder för dessa områden studeras i samband med 
detaljplaneläggning. Nybyggnation måste, oavsett höjd, utformas varsamt och 
genomtänkt. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Kristina Digman 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Kristina tycker att förslaget skulle visas 
upp på ett tydligare sätt, t.ex. i en tredimensionell modell. Hon anser att de äldre 
delarna av Båstad bör bevaras och eventuella ändringar göras med stor varsamhet. 
Hon tycker inte att höga hus hör hemma i de äldre delarna, knappast i övrigt heller 
och vill att Båstad ska behålla sin småstadskaraktär. I övrigt hänvisar hon till Gamla 
Båstads remissvar och Malena Digmans skrivelse. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Se även kommentar till Malena Digman. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 
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Jeanette Larsson 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Jeanette vill inte att det ska byggas 
höghus inne i Båstad. Hon tycker att man ska tänka på att förskolans gård är mycket 
betydelsefull för barnen. 

Kommentar: Vid all förtätning är utemiljön viktig. Förskolan måste även 
fortsättningsvis ha en bra utemiljö. 

Åtgärd: Ingen åtgärd 

Föreningen Gamla Båstad 

Kortfattad beskrivning av remissvaret: Föreningen är direkt negativa till 
bebyggelse och höga byggnader, främst i centrum. Vidare anser de att remisstiden 
varit för kort. De anser inte att informationen varit tillräcklig och att det borde 
hållits ett informationsmöte. 

Föreningen har synpunkter på kommunens vision, kommunfullmäktiges mål och 
översiktsplanens strategier samt utdraget ut översiktsplanens karta. De tycker att 
inriktningsdokumentets mål är bra förutom punkten gällande förtätning då det kan 
tolkas som att bygga på höjden. 

Föreningen motsätter sig alla tankar på att flytta skolor, kommunkontor mm och att 
ersätta dessa med höga bostadsbyggnader. Istället för förtätning tycker de att det 
ska byggas på markområden utanför tätorten. De anser att kulturmiljön ska hävdas 
starkare och att restriktioner mot förtätning ska gälla hela tätorten. De vill endast ha 
förtätning i måttlig skala på lucktomter. De motsätter sig förtätning på de tre 
centrala tomter som föreslås och anser att nybyggnation i de centrala delarna inte 
bör vara prioriterad då befolkningen inte ökat trots många byggda bostäder. Istället 
bör ansträngningar ske för att motverka omvandling från åretruntboende till 
sommarboende. De lyfter behovet av att förnya bevarandeplanen. 

Föreningen skriver att det är viktigt att de idrotts- och fritidsaktiviteter som finns 
centralt får finnas kvar och tycker att det är bra med satsning på Örebäcksvallen. De 
tycker att en gång- och cykelväg på den gamla banvallen blir ett stort tillskott. De 
föreslår att en vandringsled märks ut från Pershögskogen till Sinarpsdalen och 
framför önskemål om en gång- och cykelväg längs Stensån ut till Klarningen. De 
skriver att det är viktigt att grönområdena värnas och vill att beskrivningen av små 
parker kompletteras med Malens torg. De anser att det är positivt att göra området 
kring Öresjön mer tillgängligt och om verksamhetsbyggnaderna omvandlas till 
bostäder. 

De tycker att det räcker med de trafikregleringar och restriktioner gällande 
parkeringar som finns under sommaren och vill inte att parkeringar längs 
Köpmansgatan tas bort. De framför att en busshållplats borde anordnas vid Entre 
Båstad. Vidare föreslår de att gång- och cykeltrafiken bitvis kan dirigeras om till 
parallellgator norr och söder om Köpmansgatan för att undvika de farliga ställena. 
De tror inte att Köpmansgatan kan göras enhetlig pga den varierande gatubredden. 
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Föreningen skriver att upplevelsehandel inte är hållbart året runt och att sträckan 
måste vara angelägen hela året inte bara ett turistiskt shoppingstråk under 
sommaren. De tycker att Båstads torg kan göras mer tillgängligt och ha serveringar i 
en stil som anpassas till miljön och skriver att det är positivt med torghandel på 
parkeringens bekostnad sommartid och även att stråket längs Hamngatan 
förtydligas och ges en utformning som inbjuder till promenad. De lyfter att det är 
viktigt att allmänhetens tillgänglighet till hamn- och strandområdet inte begränsas 
sommartid. De har även synpunkter på innehåll och utformning av Lyckantorget. 
Vidare skriver de att om Wi-fi ska anordnas bör det även göras kring torget och 
hamnen. 

Kommentar: Information har skett enligt krav i kommunallagen och rutiner för 
kommunala program och dokument. Utöver detta har det även bjudits in till mingel 
för allmänheten och informerats via sociala medier. 

Visionen, fullmäktigemålen och översiktsplanen är redan antagna i egna processer 
och har legat som grund för inriktningsdokumentet, och är övergripande strategiska 
styrdokument som gäller för all kommunal verksamhet. 

För att uppnå en hållbar utveckling och ett minskat bilberoende är en utbredning av 
orten inte att föredra. Förtätning inom orten är resurseffektivt och hållbart socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt, vilket alla är aspekter kommunen måste arbeta utifrån i 
samhällsplaneringen. Det är en stor utmaning att ställa om befintlig bebyggelse från 
fritidshus till året runt boende och kommunen har mycket små möjligheter att 
påverka detta. Det kommunen kan göra för att uppmuntra året runt boende är att 
bredda bostadsutbudet och komplettera med bostadstyper som saknas idag. Även 
om det byggts i Båstad har nybyggnationen varit väldigt homogen, det finns ett stort 
behov att bredda bostadsutbudet i orten, se Bostadsförsörjningsprogrammet för 
Båstads kommun, antaget av KF 2016-03-23. 

Klarningen ligger utanför området för inriktningsdokumentet och har därför inte 
behandlats. 

Arbete pågår för att etablera en busshållplats vid Entre Båstad. 

För att ett cykelstråk ska vara attraktivt måste det vara gent. Därför bör skiften 
mellan parallella gator undvikas så långt som möjligt. Kommunen har i ett flertal 
dokument fastlagit att gång- och cykeltrafik ska prioriteras, vilket föreningens 
förslag skulle motverka. 

Området som är markeras för upplevelseshopping bygger på den sorts butiker som 
finns i området idag och syftar till att stärka dessa med insatser för att göra miljön 
trevligare och mer lättillgänglig för fotgängare. Detta för att alla, både turister och 
Båstads invånare, ska kunna få en trevlig upplevelse av att röra sig utmed 
handelsgatan året runt. 

Innehåll och utformning av torg och andra offentliga platser studeras i detalj i 
samband med planering och projektering av dessa platser. 

Åtgärd: Inriktningsdokumentet kompletteras med möjligheten att skapa ett 
promenadstråk mellan Paulinsväg och Sinarpsdalen. Malens torg läggs till i 
beskrivningen. Texten kompletteras med förslag på wi-fi även för Båstads torg och 
hamnen. 
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Sammanfattning av åtgärder 
• Möjligheten till en större samlade parkeringar utanför tätorten bör hanteras 

i parkeringsstrategin. Inriktningsdokumentet förtydligas gällande detta. 

• Dokumentet kompletteras med en beskrivning av hamnens 
utvecklingsmöjligheter 

• Dokumentet kompletteras med en beskrivning av hamnens behov och 
utvecklingsmöjligheter samt balansen mellan kommersiellt och icke 
kommersiellt 

• Dokumentet kompletteras med text om de nya busslinjerna. 
• Dokumentet förtydligas avseende rörelsehindrade. 
• Inriktningsdokumentet förtydligas avseende att förtätning bör undvikas 

även i Båstads gamla delar. 
• Inriktningsdokumentet kompletteras med möjligheten att skapa ett 

promenadstråk mellan Paulinsväg och Sinarpsdalen 
• Malens torg läggs till i beskrivningen. 
• Texten kompletteras med förslag på wi-fi även för Båstads torg och hamnen. 

Ändringarna redovisas i detalj, tillsammans med övriga ändringar, i separat bilaga. 
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Revideringar 

Sida Ändring 
4 Inriktningsdokumentet för Båstads 

tätort ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. 
Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet pågår arbetet 
med framtagande av en ny vision för 
kommunen samt ett antal andra 
utvecklingsprojekt och detaljplaner 
inom tätorten. 

9 Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud 
av handel, utbildning, service, omsorg, 
kultur och föreningsliv 

9 2. Båstad ska vara en attraktiv ort året 
om 
... genom att: 

• Det ska finnas attraktiva och 
tillgängliga bostäder i tätorten 

• Tätortens karaktär ska vara en 
tillgång utan att förhindra 
utveckling 

• De goda pendlingsmöjligheterna 
ska tas till vara 

• Tätorten ska ha tillräckligt stort 
utbud av handel, utbildning, 
service, omsorg och föreningsliv 

• Det ska finnas meningsfulla 
fritidsaktiviteter för alla 

• Erbjuda attraktiva offentliga 
miljöer 

10 Enligt" Omvärlds bevakning 2015 11 

ökar behovet av hyresrätter. Andelen 
tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens möjlighet att attrahera 
fler invånare och det finns ett behov 
av prisvärda hyresrätter som 
attraherar unga vuxna. 

17 Vi har redan idag sett stormar där 
havsnivåhöjningen uppgått till nivåer 
på uppskattningsvis 2,4 meter över 
normalnivån. Därutöver tillkommer 
vågtoppar. Det innebär att en riktlinje 
för planering av bostäder och 
verksamheter bör vara 3-3,5 meter 
över dagens medelhavsnivå. 

21 BÅSTADS TORG 
Båstads torg upplevs som genuint och 
mysigt. Här finns småskalig handel, 
turistbyrån samt biografen. Det är 
Båstads gamla torg och ligger i 
tätortens äldsta delar. Idag används 

Tidigare formulering 
Inriktningsdokumentet för Båstads 
tätort ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. 
Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet pågår ett antal 
andra utvecklingsprojekt och 
detaljplaner inom tätorten. 

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud 
av handel, utbildning, service och 
omsorg 
2. Båstad ska vara en attraktiv ort året 
om 
... genom att: 

• Det ska finnas attraktiva och 
tillgängliga bostäder i tätorten 

• Tätortens karaktär ska vara en 
tillgång utan att förhindra 
utveckling 

• De goda pendlingsmöjligheterna 
ska tas till vara 

• Tätorten ska ha tillräckligt stort 
utbud av handel, utbildning, 
service, omsorg och föreningsliv 

• Det ska finnas meningsfulla 
fritidsaktiviteter för alla 

Enligt "Omvärldsbevakning 2015" 
ökar behovet av hyresrätter. Andelen 
tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens möjlighet att attrahera 
fler invånare. 

Vi har redan idag sett stormar där 
vågorna slagit upp till nivåer på 
uppskattningsvis 2,5 meter över 
normalnivån. Det innebär att en 
riktlinje för planering av bostäder och 
verksamheter bör vara 3-3,5 meter 
över dagens medelhavsnivå. 

BÅSTADS TORG 
Båstads torg upplevs som genuint och 
mysigt. Här finns småskalig handel 
samt turistbyrån. Det är Båstads 
gamla torg och ligger i tätortens äldsta 
delar. Idag används stora delar av 
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stora delar av torget som 
parkeringsyta och kopplingen mellan 
torget och de kringliggande butikerna 
är svag. De flesta väljer att röra sig 
runt torget istället för att gå över det. 

TORGET LYCKAN 
Torget Lyckan är tätortens mest 
centrala punkt och omges till stor del 
av offentlig service i form av skola och 
bibliotek. Biblioteket, 
Kunskapscentrum Agardh, används 
även för kulturella aktiviteter som 
exempelvis teater, konserter och 
föreläsningar. I närheten ligger 
kommunhuset. Här finns också handel 
som utgör stora målpunkter så som 
mataffär, systembolaget och apotek. 
Många människor passerar torget 
men få väljer att stanna och uppehålla 
sig på torgytan. 

21 ÖREBÄCKSVALLEN OCH DRIVAN 
Örebäcksvallen och Drivan är viktiga 
mötespunkter för många. Här finns en 
koncentration av idrott- och 
fritidsaktiviteter så som skateparken, 
fortbollsplaner, friidrottsanläggning 
och tennisanläg1ming. 

21 HAMNEN 
Hamnen är centrum för evenemang, 
främst under sommaren. Här finns 
restauranger, hotell och tennisbanor. 
Hamnen är en viktig mötesplats för 
Båstads invånare och den är även 
central för turistnäringen. Här finns 
också ideell verksamhet i form av 
segelsällskapet. Hamnen är en viktig 
plats för fritidsaktivitet och friluftsliv. 

22 Båstads kommun har för sin storlek 
ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv med många aktiva 
föreningar. Ett stort antal verksamma 
konstnärer, ett ideellt 
kulturföreningsliv som tar ansvar för 
att bland annat konst, teater, film och 
musik finns att tillgå lokalt, ett 
varierat utbud av kulturkreativa 
näringar och flera lokalt, nationellt 
och internationellt uppmärksammade 
evenemang såsom 
Kammarmusikfestivalen och Lilla 
filmfestivalen är exempel på det. 
Tennisen har länge varit en central 
aktivitet i tätorten och kommunen. 

torget som parkeringsyta och 
kopplingen mellan torget och de 
kringliggande butikerna är svag. De 
flesta väljer att röra sig runt torget 
istället för att gå över det. 

LYCKANTORGET 
Lyckantorget är tätortens mest 
centrala punkt och omges till stor del 
av offentlig service i form av skola och 
bibliotek. I närheten ligger 
kommunhuset. Här finns också handel 
som utgör stora målpunkter så som 
mataffär, systembolaget och apotek. 
Många människor passerar torget 
men få väljer att stanna och uppehålla 
sig på torgytan. 

HAMNEN 
Hamnen är centrum för evenemang, 
främst under sommaren. Här finns 
restauranger, hotell och tennisbanor. 
Hamnen är en viktig mötesplats för 
Båstads invånare och den är även 
central för turistnäringen. 

Båstads kommun många aktiva 
föreningar och ett för sin storlek rikt 
kultur- och fritidsliv. Tennisen har 
länge varit en central aktivitet i 
tätorten och kommunen. Efter hand 
har nya traditioner skapats i form av 
olika evenemang. 
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Efter hand har nya traditioner skapats 
i form av olika evenemang. 

22 Biblioteket, Kunskapscentrum 
Agardh, vid torget Lyckan används 
även för kulturella aktiviteter som 
exempelvis teater, konserter och 
föreläsningar. Vid Båstads torg ligger 
bio Scala. Här finns även 
Tennismuseet. Generellt finns en bris 
på kulturlokaler i Båstads tätort. Det 
finns ett behov av lokaler för bland 
annat dans, teater och konsthall. 

22 Tätorten har kommunens enda banor 
för friidrott men de är av en mycket 
dålig standard. Beslut fattades 2015 
om att avsätta medel för att anlägga 
en ny modern friidrottsanläggning. 
Drivan har en större innehall, utöver 
den används även skolornas 
gymnastiksalar. I samma område 
finns även tre fotbollsplaner av 
varierande standard. I hamnen finns 
seglarsällskapet, en ideell förening 
som driver fritidsaktiviteter för alla 
åldrar. I tätorten finns även gym, 
idrottsföreningar och klubbar som 
erbjuder bland annat möjlighet att 
träna dans, kampsport och fotboll. 
Utanför tätorten, nära 
kommungränsen mot Laholm, finns 
en ridanläggning. Det är aktiviteter 
som lockar många ungdomar och 
föreningarna har många medlemmar. 

22 Tätorten har kommunens enda banor 
för friidrott men de är av en mycket 
dålig standard. Beslut fattades 2015 
om att avsätta medel för att anlägga 
en ny modern friidrottsanläggning. 

22 I Malenskogen finns en upplyst 
motionsslinga samt utegym. 

22- Bilder kompletterade/utbytta till 
23 kulturbilder 
24 Båstads tätort ramas in av 

Hallandsåsens skogsklädda 
sluttningar. De stora höjdskillnaderna 
gör dock att delar av naturområdena 
är otillgängliga. Ett av de mer 
tillgängliga skogsområdena är 
Pershögskogen i tätortens västra kant. 
Mot sydost har inte bara 
höjdskillnaderna utan även 
järnvägen utgjort en barriär mellan 
tätorten och naturområdena. Nu när 

Biblioteket ligger vid Lyckantorget. 
Vid Båstads torg ligger bio Scala. Här 
finns även Tennismuseet. 

Tätorten har kommunens enda banor 
för friidrott men de är av en mycket 
dålig standard. Beslut fattades 2015 
om att avsätta medel för att anlägga 
en ny modern friidrottsanläggning. 
Drivan har en större innehall, utöver 
den används även skolornas 
gymnastiksalar. I samma område 
finns även tre fotbollsplaner av 
varierande standard. I tätorten finns 
även gym, idrottsföreningar och 
klubbar som erbjuder bland annat 
möjlighet att träna dans, kampsport 
och fotboll. Utanför tätorten, nära 
kommungränsen mot Laholm, finns 
en ridanläggning. Det är aktiviteter 
som lockar många ungdomar och 
föreningarna har många medlemmar. 

Tätorten har kommunens enda banor 
för friidrott men de är av en mycket 
dålig standard. 

I Malenskogen finns en upplyst 
motionsslinga. 

Båstads tätort ramas in av 
Hallandsåsens skogsklädda 
sluttningar. De stora höjdskillnaderna 
gör dock att delar av naturområdena 
är otillgängliga. Ett av de mer 
tillgängliga skogsområdena är 
Pershögskogen i tätortens västra kant. 
Mot sydost utgör inte bara 
höjdskillnaderna utan även 
järnvägen en barriär mellan tätorten 
och naturområdena. 
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järnvägsspåret tagits bort har 
tillgängligheten ökat. 

26 I tätorten finns också några mindre 
finparker, se karta 13. Det är bland 
andra Gröna torg, Ludvig Nobels park, 
Viktoriaparken, Malens torg samt en 
Rhododendronpark mittemot Enehall. 

29 Öresundstågen mellan Göteborg och 
Köpenhamn stannar vid Båstads 
järnvägsstation. Järnvägsstationen 
flyttades i slutet av 2015 från Båstads 
tätort till Hemmeslöv ca 2,5 km 
nordost om nuvarande 
järnvägsstation. Bussar går mellan 
Båstads busstation, vid torget Lyckan, 
till järnvägsstationen i samband med 
varje tågavgång. Med tåg tar resan ca 
2 timmar från Båstad till Köpenhamn 
och ungefär lika lång tid till Göteborg. 
Tåget stannar även i Ängelholm och 
Helsingborg. Tågresan till Helsingborg 
kommer att ta 36 minuter från Båstad. 
Sträckan kommer även att trafikeras 
av Pågatåg. 

32 Möjlighet att knyta ihop 
Pershögsskogen med 
rekreationsstråken längs havet finns 
vid Pershögsgatan samt vid 
M unkgatan-Kyrkogatan. 
Pershögsgatan är en småskalig 
bostadsgata med mysig atmosfär. 
Kopplingen via Munkgatan och 
Kyrkogatan gör det möjligt att knyta 
Viktoriaparken och Dahlmanska 
tomten till grönstrukturen. För att 
skapa aktivitet längs detta stråk är det 
dock en fördel om Båstads torg och 
Dahlmanska tomten utvecklas som 
attraktiva målpunkter. Här kan 
utrymme för aktiviteter och kultur 
skapas. 

33 Karta 15 kompletteras med grönstråk 
över åsen 

34 Goda möjligheter finns att utveckla 
kulturstråk i grönstråken med 
kulturupplevelser i stråk och platser. 
Kopplingen mellan hamnen och 
Pershögskogen, via Dahlmanska 
tomten, kan utvecklas till ett starkt 
kulturstråk. Även Örebäcksvallen, 
torget Lyckan, hamnen, 
Badhusparken, Malenskogen och 
Öresjön kan bli platser med offentlig 
konst som kombinerar kultur och 

I tätorten finns också några mindre 
finparker, se karta 13. Det är bland 
andra Gröna torg, Ludvig Nobels park, 
Viktoriaparken samt en 
Rhododendronpark mittemot Enehall. 
Öresundstågen mellan Göteborg och 
Köpenhamn stannar vid Båstads 
järnvägsstation. Järnvägsstationen 
kommer i slutet av 2015 att flyttas 
från Båstads tätort till Hemmeslöv ca 
2,5 km nordost om nuvarande 
järnvägsstation. Med tåg tar resan ca 2 
timmar från Båstad till Köpenhamn 
och ungefär lika lång tid till Göteborg. 
Tåget stannar även i Ängelholm och 
Helsingborg. Tågresan till Helsingborg 
kommer att ta 36 minuter från Båstad. 
Sträckan kommer även att trafikeras 
av Pågatåg. 

Möjlighet att knyta ihop 
Pershögsskogen med 
rekreationsstråken längs havet finns 
vid Pershögsgatan samt vid 
Munkgatan-Kyrkogatan. 
Pershögsgatan är en småskalig 
bostadsgata med mysig atmosfär. 
Kopplingen via Munkgatan och 
Kyrkogatan gör det möjligt att knyta 
Viktoriaparken och Dahlmanska 
tomten till grönstrukturen. För att 
skapa aktivitet längs detta stråk är det 
dock en fördel om Båstads torg och 
Dahlmanska tomten utvecklas som 
attraktiva målpunkter. 

Goda möjligheter finns att utveckla 
kulturstråk i grönstråken med 
kulturupplevelser i stråk och platser. 
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rekreation och skapar 
kulturpromenader. 

34 Sedan december 2015 leds tågtrafiken 
genom tunneln genom åsen och den 
gamla banvallen har frigjorts. Att 
öppna upp stråket för gång- och 
cykeltrafik skapar tillgänglighet till 
stora naturområden som tidigare 
varit helt otillgängliga. För att öka 
tillgängligheten till naturområdena på 
åsens västra del finns goda möjlighet 
att utveckla ett bitvis befintligt 
promenadstråk mellan Paulins väg 
och Sinarpsdalen. 

34 Det ska vara inbjudande att röra sig 
till fots och både gång- och cykelbanor 
ska vara trygga och säkra. Fotgängare 
och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras, det ökar även tryggheten 
för personer med olika typer av 
funktionsnedsättning. 

34- Längs hela Köpmansgatan finns behov 
35 att skapa separerade cykelvägar samt 

trygga och tillgängliga gångbanor. Då 
gatusektionerna är smala i tätortens 
äldsta delar bör möjlighet finnas att 
fördela flödet av cykeltrafikanter 
mellan Köpmansgatan och 
Agardhsgatan. Det är viktigt att skapa 
förutsättningar för cyklister att ta sig 
mellan Båstads tätort och nya 
järnvägsstationen. Längs detta stråk 
fångas även möjligheten upp att med 
cykel ta sig till handelsområdet Entre 
Båstad. Från tätortens mest västra 
delar är det knappt 6 km till nya 
järnvägsstationen. 6 km tar ca 20 
minuter att cykla, med elcykel går det 
ännu fortare. Tidigare har planerare 
utgått från 5 km som övre gräns för 
arbetspendling med cykel, vilket 
täcker in större delen av tätorten mätt 
från järnvägsstationen. Elcykeln 
erbjuder dessutom helt nya 
möjligheter till arbetspendling med 
cykel och vi kan redan se att den övre 
gränsen för hur långt man kan cykla 
till arbete flyttas, men ingen vet var 
den övre gränsen går idag. Vi måste 
därför utgå från att ökad cykeltrafik 
genom tätorten till järnvägsstationen 
är en mycket trolig utveckling. 

36 En parkeringsstrategi bör tas fram för 
tätorten för att fastställa vilket 

När tågtrafiken leds om till tunneln 
genom åsen frigörs den gamla 
banvallen. Att öppna upp stråket för 
gång- och cykeltrafik skapar 
tillgänglighet till stora naturområden 
som tidigare varit helt otillgängliga 

Det ska vara inbjudande att röra sig 
till fots och både gång- och cykelbanor 
ska vara trygga och säkra. Fotgängare 
och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras. 

Längs hela Köpmansgatan finns behov 
att skapa separerade cykelvägar samt 
trygga och tillgängliga gångbanor. Det 
är viktigt att skapa förutsättningar för 
cyklister att ta sig mellan Båstads 
tätort och nya järnvägsstationen. 
Längs detta stråk fångas även 
möjligheten upp att med cykel ta sig 
till handelsområdet Entre Båstad. 
Från tätortens mest västra delar är 
det knappt 6 km till nya 
järnvägsstationen. 6 km tar ca 20 
minuter att cykla, med elcykel går det 
ännu fortare. Tidigare har planerare 
utgått från 5 km som övre gräns för 
arbetspendling med cykel, vilket 
täcker in större delen av tätorten mätt 
från järnvägsstationen. Elcykeln 
erbjuder dessutom helt nya 
möjligheter till arbetspendling med 
cykel och vi kan redan se att den övre 
gränsen för hur långt man kan cykla 
till arbete flyttas, men ingen vet var 
den övre gränsen går idag. Vi måste 
därför utgå från att ökad cykeltrafik 
genom tätorten, längs Köpmansgatan, 
till järnvägsstationen är en mycket 
trolig utveckling. 

En parkeringsstrategi bör tas fram för 
tätorten för att fastställa vilket 
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parkeringsbehov som finns. Behovet 
skiljer sig mycket under 
sommarmånaderna från resten av 
året. Parkeringsstrategin bör efter en 
fördjupad analys kunna redogöra för 
vilka nivåer som är rimliga att 
dimensionera antalet parkeringar 
efter. Parkeringsstrategin bör även 
behandla behovet av parkeringsytor 
för lastbilar och bussar i samband 
med evenemang. Möjligheterna för att 
skapa större parkeringsmöjligheter 
utanför tätorten, vid infarterna, bör 
studeras i parkeringsstrategin. Om 
besökare kan lämna bilen utanför 
tätorten och på ett smidigt sätt ta sig 
till sin målpunkt med kollektiva 
färdmedel skulle belastningen på 
gatorna i tätorten minska. 

37 Många förväntar sig idag att ha 
tillgång till trådlös uppkoppling. 
Wi-fi har blivit en viktig del av 
kommunens infrastruktur. Vid torget 
Lyckan bör kommunen kunna erbjuda 
invånare och gäster en öppen och 
gratis internetuppkoppling. Här bör 
även möjlighet att ladda 
mobiltelefoner, surfplattor och annan 
datorutrustning finnas. Kommunen 
bör även arbeta för att erbjuda denna 
service vid Båstads torg och vid 
hamnen. 

38 Funktions blandning där exempelvis 
bostäder, förskola och service samsas 
i samma kvarter eller till och med i 
samma byggnad är eftersträvansvärt. 
Det medför en flexibilitet i 
användningen och skapa liv och 
rörelse under hela dagen. 
Utgångspunkten vid nybebyggelse ska 
alltid vara kvalitet och långsiktighet. 

38 I hela Båstads tätort finns enstaka hus 
med höga kulturmiljövärden. Dessa 
redogörs inte för i detta dokument. 
Bedömning av dessa görs från fall till 
fall. På sikt bör byggnads-
inventeringen uppdateras för att 
fånga upp dessa hus. 

38 I Båstads gamla delar är 
gatustrukturen och gatans rumslighet 
viktig att bevara. Rumsligheten 
påverkas av byggnadernas placering i 
förhållande till gatan. I området ska 
extra omsorg läggas vid materialval, 

parkerings behov som finns. Behovet 
skiljer sig mycket under 
sommarmånaderna från resten av 
året. Parkeringsstrategin bör efter en 
fördjupad analys kunna redogöra för 
vilka nivåer som är rimliga att 
dimensionera antalet parkeringar 
efter. Parkeringsstrategin bör även 
behandla behovet av parkeringsytor 
för lastbilar och bussar i samband 
med evenemang. 

Många förväntar sig idag att ha 
tillgång till trådlös uppkoppling. 
Wi-fi har blivit en viktig del av 
kommunens infrastruktur. Vid 
Lyckantorget bör kommunen kunna 
erbjuda invånare och gäster en öppen 
och gratis internetuppkoppling. Här 
bör även möjlighet att ladda 
mobiltelefoner, surfplattor och annan 
datorutrustning finnas. 

Funktions blandning där exempelvis 
bostäder, förskola och service samsas 
i samma kvarter eller till och med i 
samma byggnad är eftersträvansvärt. 
Det medför en flexibilitet i 
användningen och skapa liv och 
rörelse under hela dagen. 

I hela Båstads tätort finns enstaka hus 
med höga kulturmiljövärden. Dessa 
redogörs inte för i detta dokument. 
Bedömning av dessa görs från fall till 
fall. 

I Båstads gamla delar är 
gatustrukturen och gatans rumslighet 
viktig att bevara. Rumsligheten 
påverkas av byggnadernas placering i 
förhållande till gatan. I området ska 
extra omsorg läggas vid materialval, 
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både till markbeläggning och 
byggnader. Förtätning bör ske mycket 
restriktivt och all utveckling ska ske i 
enlighet med områdets karaktär och 
struktur. För området vid 
Agardhsgatan, där Båstads äldsta 
bebyggelse finns, är byggnadernas 
volym, placering, material och 
färgsättning extra viktigt. 

38 Genom förtätning utnyttjas befintlig 
infrastruktur på ett effektivt sätt. Den 
närhet som skapas till allmän och 
kommersiell service skapar ökade 
möjligheter att kombinera alla delar 
av livet och är positivt ur 
jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv och underlättar 
vardagen för personer med 
funktionsnedsättning. 

38 Grupphusbebyggelse är ovanlig i 
Båstad. Vid Dalvägen finns en 
grupphus bebyggelse med en struktur 
som är unik för Båstad. Den uppfördes 
1969 och har en mycket enhetlig 
utformning och enhetliga material. 
Fasaderna av rött tegel har en 
särpräglad utformning som binder 
samman området. Denna bebyggelse 
bör skyddas från förvanskning. 
Nedanför "Buena Vista", före detta 
Stiftsgården, finns en 
grupphusbebyggelse som uppfördes 
åren 1976 - 75 efter ritningar av 
arkitekt Ulf Bunke i Lund. Området 
kallas för Stiftsbyn och består av totalt 
18 bostadshus i form av parhus och 
friliggande enbostadshus. 
Utformningen ska associera till den 
traditionella skånelängan och har en 
tydlig enhetlig karaktär där material, 
färgsättning, volym, takkupor och 
byggnadernas placering är viktiga. 
Fasaderna är av slammat tegel och de 
branta taken är belagda med röda 
betongpannor. Området är en god 
representant för sin tidsepok då 
många enfamiljhus byggdes i Båstad 
med inspiration från den traditionella 
skånelängan. Området är 
kulturhistoriskt värdefullt och bör 
därför skyddas från förvanskning. 

39 Karta 16 - restriktioner för Stifts byn, 
bostadsområden runt Lyckan 

både till markbeläggning och 
byggnader. För området vid 
Agardhsgatan, där Båstads äldsta 
bebyggelse finns, är byggnadernas 
volym, placering, material och 
färgsättning extra viktigt. 

Genom förtätning utnyttjas befintlig 
infrastruktur på ett effektivt sätt. Den 
närhet som skapas till allmän och 
kommersiell service skapar ökade 
möjligheter att kombinera alla delar 
av livet och är positivt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Vid Dalvägen finns en 
grupphus bebyggelse med en struktur 
som är unik för Båstad. Den uppfördes 
1969 och har en mycket enhetlig 
utformning och enhetliga material. 
Fasaderna av rött tegel har en 
särpräglad utformning som binder 
samman området. Denna bebyggelse 
bör skyddas från förvanskning. 
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40 Även inom Akvarellen finns stor 
potential för bostäder i form av 
lägenheter och radhus kombinerat 
med ett grönstråk som knyter ihop 
havet och strandpromenaden med 
torget Lyckan och Öre bäcksvallen. 
Med tanke kvarterets läge nära havet 
och i anslutning till befintlig 
villabebyggelse bör extra omsorg 
ägnas nya byggnaders utformning. 
Runt torget Lyckan finns också 
möjlighet till förtätning genom högre 
bebyggelse med verksamheter i 
bottenplan. Förtätningen med fler 
bostäder i tätortens mest centrala 
lägen skapar förutsättningar för att 
torget Lyckan ska kunna utvecklas 
och bli tätortens centrum. 

40 Ny bostadsbebyggelse ska inte 
placeras på åssluttningarna. Dels med 
hänsyn till landskapsbilden men även 
med tanke på tillgängligheten för 
personer med nedsatt rörlighet, äldre 
och barn. 

40 Hamnen är en viktig mötesplats och 
ett nav sociala aktiviteter. Här ligger 
fokus på restauranger, hotell, kvällsliv 
och evenemang, men också på ideella 
verksamheter knutna till hamnen, 
fritid och friluftsliv. 

40 Offentlig service/kommunal 
verksamhet. Fastigheten Citadellet 
där kommunhuset ligger idag har en 
mycket låg utnyttjandegrad, 0,2 vilket 
kan jämföras med ett villakvarter. Den 
ligger mycket centralt och kan 
utnyttjas på ett bättre och mer 
effektivt sätt. På sikt bör 
lokaliseringen av kommunhuset 
studeras. Förslagsvis kan 
verksamheten ligga kvar i tätorten i 
en ny byggnad som är bättre anpassad 
till platsens centrala läge. Någonstans 
inom tätorten bör även en atelje 
finnas, där barn och ungdomar kan få 
utrymme för skapande verksamhet. 

41 Stycket borttaget. 

Även inom Akvarellen finns stor 
potential för bostäder i form av 
lägenheter och radhus kombinerat 
med ett grönstråk som knyter ihop 
havet och strandpromenaden med 
Lyckantorget och Örebäcksvallen. 

Förtätningen i tätortens mest centrala 
lägen skapar förutsättningar för att 
Lyckantorget ska kunna utvecklas och 
bli tätortens centrum. 

Hamnen är en viktig mötesplats och 
ett nav sociala aktiviteter. Här ligger 
fokus på restauranger, hotell, kvällsliv 
och evenemang. 

Offentlig service/kommunal 
verksamhet. Fastigheten Citadellet 
där kommunhuset ligger idag har en 
mycket låg utnyttjandegrad, 0,2 vilket 
kan jämföras med ett villakvarter. Den 
ligger mycket centralt och kan 
utnyttjas på ett bättre och mer 
effektivt sätt. På sikt bör 
lokaliseringen av kommunhuset 
studeras. Förslagsvis kan 
verksamheten ligga kvar i tätorten i 
en ny byggnad som är bättre anpassad 
till platsens centrala läge. 

Strandängskolan har kända brister i 
konstruktionen och på sikt behöver 
lokalerna lösas på annat sätt. 
Diskussioner pågår om en ny skola 
ska ligga i Båstads centrala delar eller 
i ett med stationsnära läge. Om ett 
centralt läge blir aktuellt föreslås 
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41 Behov finns av korttidstillsyn för barn 
med funktionsnedsättning under tider 
då de inte är i skolan. Denna placeras 
med fördel nära skolan, inom 
kvarteret Plommonet eller kvarteret 
Citadellet. Lokaler för korttidsvistels 
behövs också i tätorten. Om 
Strandängsskolan omlokaliseras kan 
korttidsvistelse inrymmas på 
fastigheten Akvarellen 15 i samband 
med att fastigheten förtätas med 
bostäder. Det erbjuder närhet till 
tätortens centrala delar och det utbud 
av aktiviteter som finns där och 
närhet till hav och rekreation. 

41 Framtidsstrategier för bebyggelsen: 

• Ny bebyggelse ska ske genom 
förtätning. 

• Boendeformer som saknas i 
tätorten ska prioriteras 
(radhus och lägenheter) 

• Bevarandevärda miljöer ska 
skyddas utifrån sina specifika 
värden 

• Verksamheter ska lokaliseras 
till knutpunkterna baserat på 
karaktär och funktion 

• Kvalitet och långsiktighet ska 
prägla all ny bebyggelse 

42 Cykelvägen längs Köpmansgatan ska 
dimensioneras för att passa den 
ökande variation av cyklister som 
finns idag. Då gatusektionerna är 
smala i tätortens äldsta delar bör 
möjlighet finnas att fördela flödet av 
cykel trafikanter mellan 
Köpmansgatan och Agardhsgatan. En 
målsättning med förändringarna längs 
Köpmansgatan är att det ska kännas 
trevligt och tryggt att röra sig till fots 
och med cykel mellan gatans olika 
målpunkter. Gående och cyklister har 
högst prioritet längs gatan, sen 
kollektivtrafik och sist biltrafik. 
Förändringarna av gatans sektion ska 
göras utifrån de gåendes och 
cyklisternas perspektiv, men trots det 
måste gatan även fortsättningsvis 

årskurserna F-6 flyttas till Plommonet 
i samband med att de kvarteren 
förtätas och 7-9 flyttas i ett senare 
skede till Citadellet när det kvarteret 
förtätas med bland annat bostäder. 
Behov finns av korttidstillsyn för barn 
med funktionsnedsättning under tider 
då de inte är i skolan. Denna placeras 
med fördel nära skolan, inom 
kvarteret Plommonet eller kvarteret 
Citadellet. Lokaler för korttidsvistels 
behövs också i tätorten. När 
Strandängsskolan omlokaliseras kan 
korttidsvistelse inrymmas på 
fastigheten Akvarellen 15 i samband 
med att fastigheten förtätas med 
bostäder. Det erbjuder närhet till 
tätortens centrala delar och det utbud 
av aktiviteter som finns där och 
närhet till hav och rekreation. 
Framtidsstrategier för bebyggelsen: 

• Ny bebyggelse ska ske genom 
förtätning. 

• Boendeformer som saknas i 
tätorten ska prioriteras 
(radhus och lägenheter) 

• Bevarandevärda miljöer ska 
skyddas utifrån sina specifika 
värden 

• Verksamheter ska lokaliseras 
till knutpunkterna baserat på 
karaktär och funktion 

Cykelvägen längs Köpmansgatan ska 
dimensioneras för att passa den 
ökande variation av cyklister som 
finns idag. En målsättning med 
förändringarna längs Köpmansgatan 
är att det ska kännas trevligt och 
tryggt att röra sig till fots och med 
cykel mellan gatans olika målpunkter. 
Gående och cyklister har högst 
prioritet längs gatan, sen 
kollektivtrafik och sist biltrafik. 
Förändringarna av gatans sektion ska 
göras utifrån de gåendes och 
cyklisternas perspektiv, men trots det 
måste gatan även fortsättningsvis 
fungera för genomfartstrafik. 
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fungera för genomfartstrafik. 
43 Karta 17 förtydligas gällande gående 

och cyklister 
44 Runt Båstads torg fokuseras på den 

unika, småskalig handeln som ger 
upplevelser, gärna cafäer och 
specialbutiker som inte hittas på 
någon annan plats. Områdets mysiga 
atmosfär ska tas till vara. På torgytan 
kan med fördel mindre 
återkommande marknader med lokal 
prägel arrangeras och utrymme 
skapas för tillfälliga kulturella 
aktiviteter. Den småskaliga handeln 
koncentreras till en sträcka på ca 500 
meter längs Köpmansgatan, mellan 
Båstads torg och korsningen 
Köpmansgatan/ Ängelholmsvägen. 

Idag används stora delar av Båstads 
torg som parkeringsyta. 
Markbeläggningen med kullersten gör 
att det är svårt att gå över torget och 
de flesta rör sig istället runt torgytan. 
För att öka torgets 
användningsområden behöver 
markbeläggningen ses över för att 
göras mer tillgänglig. 
Parkeringsytorna föreslås begränsas 
till torgets nordvästra tredjedel. En 
del av torgytan bör även 
fortsättningsvis vara helt bilfri. Övrig 
yta kan med fördel användas till 
återkommande marknader med lokal 
anknytning, till tillfälliga kulturella 
aktiviteter och till uteserveringar 
under sommarhalvåret. Under vintern 
kan dessa ytor åter nyttjas som 
parkering. Torgytan bör även visuellt 
sträcka sig över Köpmansgatan för att 
de äldre byggnaderna på 
Köpmansgatans södra sida ska bli en 
del av torgrummet. Att ge 
Köpmansgatan en annan 
markbeläggning som knyter an till 
torgytan bidrar till att sänka 
hastigheten på gatan. Busshållplatsen 
blir en viktig målpunkt och 
mötesplats på torget, den bör därför 
ges gott om utrymme och en 
inbjudande utformning. 

44 Hamnen är en målpunkt och ett nav i 
Båstads sociala liv. Det är viktigt att 
platsen fortsätter ha den funktionen 

Runt Båstads torg fokuseras på den 
unika, småskalig handeln som ger 
upplevelser, gärna cafäer och 
specialbutiker som inte hittas på 
någon annan plats. Områdets mysiga 
atmosfär ska tas till vara. På torgytan 
kan med fördel mindre 
återkommande marknader med lokal 
prägel arrangeras. Den småskaliga 
handeln koncentreras till en sträcka 
på ca 500 meter längs Köpmansgatan, 
mellan Båstads torg och korsningen 
Köpmans gatan/ Ängelholmsvägen. 

Idag används stora delar av Båstads 
torg som parkeringsyta. 
Markbeläggningen med kullersten gör 
att det är svårt att gå över torget och 
de flesta rör sig istället runt torgytan. 
För att öka torgets 
användningsområden behöver 
markbeläggningen ses över för att 
göras mer tillgänglig. 
Parkeringsytorna föreslås begränsas 
till torgets norra tredjedel. En del av 
torgytan bör även fortsättningsvis 
vara helt bilfri. Övrig yta kan med 
fördel användas till återkommande 
marknader med lokal anknytning och 
till uteserveringar under 
sommarhalvåret. Under vintern kan 
dessa ytor åter nyttjas som parkering. 
Torgytan bör även visuellt sträcka sig 
över Köpmansgatan för att de äldre 
byggnaderna på Köpmansgatans 
södra sida ska bli en del av 
torgrummet. Att ge Köpmansgatan en 
annan markbeläggning som knyter an 
till torgytan bidrar till att sänka 
hastigheten på gatan. Busshållplatsen 
blir en viktig målpunkt och 
mötesplats på torget, den bör därför 
ges gott om utrymme och en 
inbjudande utformning. 

Hamnen är en målpunkt och ett nav i 
Båstads sociala liv. Det är viktigt att 
platsen fortsätter ha den funktionen 
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även i framtiden. Den fungerar som en 
mötesplats med restauranger, hotell, 
kvällsliv, evenemang och 
föreningsverksamhet. Under en del 
av året är det mycket aktivitet i 
området och både turister och boende 
i Båstad använder området. Vintertid 
är området lugnare och aktiviteterna 
färre. Hamnen ska fortsätta att 
utvecklas som mötesplats och 
evenemangsområde, även under 
vinterhalvåret. De ideella 
föreningarna ska ha en självklar plats 
i hamnen och ges möjlighet att 
utvecklas. Småbåtshamnen bör också 
ges möjlighet att utvecklas för att 
tillgodo se verksamhetens behov. 
Även om platsen bör ge möjlighet för 
befintliga verksamheter att utvecklas 
är det också viktigt att det finns icke-
kommersiella platser i hamnområdet 
där människor känner sig välkomna 
att ta del av folklivet även utan att 
konsumera. Även i hamnområdet bör 
utrymme ges för kulturen. Hamnen 
behöver platser där besökare kan 
känna sig välkomna att sätta sig ner 
och iaktta eller ta del av det sociala 
samspelet utan att känna sig tvungna 
att köpa någonting. Det är också 
viktigt att förtydliga vilka platser 
inom hamnområdet som är offentliga 
och vilka som inte är det. Vissa ytor 
kan vara öppna för allmänheten under 
delar av året men fylla mer privata 
funktioner som exempelvis 
båtuppställning under andra delar av 
året. Dessa ytor måste ägnas extra 
tanke vid utformningen för att skapa 
en tydlighet. 

45 Karta 18 Uppdaterad med nytt 
grönstråk mellan Paulins väg och 
Sinarpsdalen samt justering av 
området blandstad vid Akvarellen och 
torget Lyckan 

46 Runt torget Lyckan ligger 
tyngdpunkten på dagligvaror och 
service i form av 
skola/utbildningslokaler och 
biblioteket. På den övre delen av 
torget finns torghandel och gräsytan 
mitt på torget har använts för 
stadsodling. Stadsodling är exempel 
på funktioner som skapar aktivitet på 

även i framtiden. Den fungerar som en 
mötesplats med restauranger, hotell, 
kvällsliv och evenemang. Under en del 
av året är det mycket aktivitet i 
området och både turister och boende 
i Båstad använder området. Vintertid 
är området lugnare och aktiviteterna 
färre. Hamnen ska fortsätta att 
utvecklas som mötesplats och 
evenemangsområde, även under 
vinterhalvåret. Även om platsen bör 
ge möjlighet för befintliga 
verksamheter att utvecklas är det 
också viktigt att det finns icke-
kommersiella platser i hamnområdet 
där människor känner sig välkomna 
att ta del av folklivet även utan att 
konsumera. Hamnen behöver platser 
där besökare kan känna sig välkomna 
att sätta sig ner och iaktta eller ta del 
av det sociala samspelet utan att 
känna sig tvungna att köpa någonting. 
Det är också viktigt att förtydliga vilka 
platser inom hamnområdet som är 
offentliga och vilka som inte är det. 
Vissa ytor kan vara öppna för 
allmänheten under delar av året men 
fylla mer privata funktioner som 
exempelvis båtuppställning under 
andra delar av året. Dessa ytor måste 
ägnas extra tanke vid utformningen 
för att skapa en tydlighet. 

Runt Lyckantorget ligger 
tyngdpunkten på dagligvaror och 
service i form av 
skola/utbildningslokaler och 
biblioteket. På den övre delen av 
torget finns torghandel och gräsytan 
mitt på torget har använts för 
stadsodling. Stadsodling är exempel 
på funktioner som skapar aktivitet på 
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platsen. Det är också positivt med den 
försäljning som sker på torget. Dessa 
aktivitetsskapande verksamheter bör 
därför finnas kvar och vidare 
utvecklas. Aktiviteterna kan utvecklas 
ytterligare genom exempelvis en scen 
någon stans på torgytan, där möjlighet 
finns att koppla in musik från den 
egna mobiltelefonen till högtalare. Det 
skulle kunna utvecklas till en 
mötesplats för ungdomar och 
kompletterar aktivitetsutbudet i 
tätorten även ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Platsen kan 
även användas för olika kulturella 
aktiviteter. Utbudet kan stärkas 
ytterligare med fler restauranger. 

Runt torget Lyckan finns också 
möjlighet till förtätning genom högre 
bebyggelse med verksamheter i 
bottenplan. Förtätningen med fler 
bostäder i tätortens mest centrala 
lägen skapar förutsättningar för att 
torget Lyckan ska kunna utvecklas 
och bli tätortens centrum. 

46 Vissa ytor används av 
idrottsföreningen under vissa delar av 
dygnet och är öppna för allmänheten 
vid övriga tillfällen, andra delar av 
området kan innehålla funktioner och 
aktiviteter som alltid är tillgängliga 
för allmänheten. Ett samnyttjande av 
ytorna innebär dock att 
idrottsföreningen ska ha möjlighet att 
disponera tillräckliga ytor för sin 
verksamhet under de tider det 
behövs. Exempel på sådant som 
området kan innehålla är en större 
lekplats, multisportarena, grillplatser, 
promenadstråk längs Öre bäcken och 
fotbollsplaner. Det är främst 
fotbollsplaner som berörs av 
föreningens behov att tidvis begränsa 
allmänhetens tillgång till ytorna. 
Idrottsföreningarnas anläggningar 
utvecklas och koncentreras främst 
öster om Öre bäcken och vid Drivan. 
Här kan friidrott, fotboll och tennis 
inrymmas och funktioner som 
parkeringsytor och 
serviceanläggningar bör kunna 
samutnvttjas. 

46 Kvarteret Plommonet som ligger 

platsen. Det är också positivt med den 
försäljning som sker på torget. Dessa 
aktivitetsskapande verksamheter bör 
därför finnas kvar och vidare 
utvecklas. Aktiviteterna kan utvecklas 
ytterligare genom exempelvis en scen 
någon stans på torgytan, där möjlighet 
finns att koppla in musik från den 
egna mobiltelefonen till högtalare. Det 
skulle kunna utvecklas till en 
mötesplats för ungdomar och 
kompletterar aktivitetsutbudet i 
tätorten även ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Utbudet kan 
stärkas ytterligare med fler 
restauranger. 

Vissa ytor används av 
idrottsföreningen under vissa delar av 
dygnet och är öppna för allmänheten 
vid övriga tillfällen. Andra delar av 
området kan innehålla funktioner 
och aktiviteter som alltid är 
tillgängliga för allmänheten. Exempel 
på sådant som området kan innehålla 
är en större lekplats, 
multisportarena, grillplatser, 
promenadstråk längs Öre bäcken och 
fotbollsplaner. 

Idrottsanläggningarna utvecklas och 
koncentreras öster om Örebäcken 
och vid Drivan. 

Kvarteret Plommonet som ligger 
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direkt till väster om Öre bäcksvallen direkt till väster om Öre bäcksvallen 
har stora möjligheter till förtätning. har stora möjligheter till förtätning. 
Då platsen ligger lågt kan högre Då platsen ligger lågt kan högre 
bebyggelse släppas fram utan att bebyggelse släppas fram utan att 
påverka Båstads siluett och påverka Båstads siluett och 
åssluttningarna negativt. Inom åssluttningarna negativt. Inom 
kvarteret bör flera funktioner kvarteret bör flera funktioner 
blandas, vissa funktioner kan till och blandas, vissa funktioner kan till och 
med samsas i samma byggnad. Inom med samsas i samma byggnad. Inom 
kvarteret bör det finnas bostäder, kvarteret bör det finnas bostäder, 
förskola med minst fem avdelningar förskola med minst fem avdelningar 
samt skola för årskurserna F-6. Inom samt skola för årskurserna F-6. 
kvarteret Citadellet bör lägenheter 
kunna kombineras med skola och 
kontor. Även inom Akvarellen finns 
stor potential för bostäder i form av 
lägenheter och radhus kombinerat 
med ett grönstråk som knyter ihop 
havet och strandpromenaden med 
torget Lyckan och Öre bäcksvallen. 
Med tanke kvarterets läge nära havet 
och i anslutning till befintlig 
villabebyggelse bör extra omsorg 
ägnas nya byggnaders höjd och volym. 
Förtätning av kvarteren nära torget 
Lyckan skapar förutsättningar för liv 
och rörelse i tätortens centrala delar 
hela året. 

47 Karta 19 Uppdaterad med justering av 
blandstadsområdena runt torget 
Lyckan samt grönstråket mellan 
Paulins väg och Sinarpsdalen 

50 Utvecklingen av aktivitetspark och 
idrottsområdet från skateparken till 
Drivan-området måste ske på ett sätt 
som ger föreningarna möjlighet att 
fortsätta utvecklas och bedriva sin 
verksamhet. Sport, idrott och motion 
har en positiv effekt på folkhälsan. 

55 Översyn och komplettering av 
referenslistan. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts. 
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BASTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Dokumentation Framtidsmingel 

Tid: 2016-02-02 och 2016-02-04 kl 15-19 

Plats: Båstads bibliotek 

Totalt uppskattas ca 30 personer ha besökt minglet under tisdagen och ca 40 personer på 
torsdagen. En stor del av besökarna var äldre, men även några yngre och barnfamiljer besökte 
minglet. Minglet besöktes även av grupper från bla politiken och föreningar som Gamla Båstad. 
Alla besökare fick gröna och röda klistermärken och uppmanades att sätta dem på kartor och 
mål och strategier som fanns uppsatta i bibliotekets foaje. Grönt för det de tyckte var bra och 
rött för det de tyckte var dåligt. Det var överlag en god och positiv stämning. Fler gröna än röda 
klistermärken gick åt. Flera besökare uttryckte att de uppskattade dokumentet och många 
reagerade positivt på att få tycka till direkt genom att sätta klistermärken. 

Diskussioner och kommentarer som kom upp under mingeltillfällena handlade bland annat om 
föreslagen bebyggels, behovet av hyreslägenheter, gröna stråk, svårigheter och förändringar av 
trafiken och hur mycket utveckling Båstad tål. 

Grönstruktur 

Många pratade om grönskan och många gröna klisterlappar sattes på såväl befintliga större 
grönområden som på föreslagna grönstråk. Kommentarerna och reaktionerna på en omvandling 
av gamla banvallen till gång- och cykelväg var nästan uteslutande positivt. Frågan om att anlägga 
en utsiktsplats i anslutning till gamla banvallen väcktes också. Även den gröna kopplingen 
Hamnen - Pershögskogen via Dalmanska tomten lyftes av många. Denna koppling föreslogs även 
kunna utvecklas till ett kulturstråk. Det lyftes hur viktigt det är att bevara de befintliga större 
grönområdena, exempelvis Badhusparken, samt att det var positivt med en utveckling av 
grönområdet vid Öresjön. Någon saknade en djupare analys av grönstråket längs Öre bäcken 
inklusive fortbollsplanerna och Öre bäcksvallen. Många var positiva till en utveckling av det 
stråket och någon hade även ideer om mer detaljerade förbättringsåtgärder. 

Bebyggelse 

Det var mycket delade uppfattningar om föreslagen ny bebyggelse, sett till klisterlapparna var 
det en relativt jämn fördelning mellan för och mot föreslagna områden för förtätning. Flera 
uttryckte sig positivt till att stänga Strandängskolan och bygga en ny skola. Några vill bevara 
Strandängskolan och kommunhuset som de är idag. Några av besökarna hade synpunkter på att 
det var otydligt vad skola och kommunens verksamhet föreslås ligga. Någon framförde en ide 
om att lyfta ut skolan utanför tätorten. 
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Många diskussioner handlade om förtätning och hushöjder. Några var positiva till förtätning 
medan andra var negativa. Vissa av besökarna hade synpunkter på höjden på husen och är rädda 
för att de ska bli jättehöga. Andra var mer positiva till att bygga lite högre på väl valda platser. 
Ett par besökare ansåg att all ny bebyggelse skulle lokaliseras till området vid stationen. 

Sett till klistermärkena är en del negativa gällande att prioritera lägenheter och radhus men i 
diskussionerna framförde nästan alla besökare behovet av hyresrätter och lägenheter för unga. 

Gällande förslagen kring bevarandevärda områden var kommentarer och klisterlappar 
övervägande positiva men några var negativa gällande bevarande av Malen och Nobelska 
villastaden. Frågan ställdes också om "Stiftsbyn" bevarandevärd. 

Verksamheter, torg och platser 

En diskussion som uppkom var användningen av Båstads torg. Det önskas en översyn av 
torgytans användning och att markbeläggningen åtgärdas på något sätt för att göras tillgänglig. 
Vid Båstads torg sattes mest gröna klistermärken men även några röda. Resonemanget från 
några som satte röda märken var att det mest handlar om utformningen av platsen, 
trafiksäkerhet och önskan om ett tydligt centrum. Sett till klistermärkena var det övervägande 
positivt men med några negativa för fortsatt utveckling av Företags byn och storskalig handel vid 
Entre Båstad. Någon kommenterade att de inte vill ha någon storskalig handel alls i Båstad. 

Trafik 

Det var uteslutande positiva reaktioner över förslaget att se över Köpmansgatan till fördel för 
gående och cyklister samt över strategin att prioritera gång och cykel före bilen. Dock var 
negativa till att ta bort parkeringar längs gatan. Önskemål framfördes om en cykelväg till 
Norrviken och om att bussen från stationen ska gå ända till Båstads torg. Behovet av ett 
övergångställe vid Entre Båstad lyftes också. 

En besökare föreslog att man skulle öppna upp avstängda gator och gör dem enkelriktade på 
sommaren för att skapa alternativ till att köra på Köpmansgatan. Några undrade hur behovet av 
parkeringar och den ökade trafikflöden som uppstår i samband med förtätningen ska lösas. 

Dokumentets innehåll 

Många var positiva till inriktningsdokumentet. En synpunkt som kom var att kulturen fått för lite 
utrymme i och borde lyftas mer. Vikten av en tydlig vision påtalades också. 

Många ville veta hur förslagen kommer att gestaltas och hur torg och byggnader kommer att se 
ut. 

Båstad 2016-02-12 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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1..Båsladska vara en hållbar tätort 
... genom att: 
• lltw.däng :nmtenska sxegnam ~g:WI•• 
• bang--o_;i cykel skaprnmreras ffiremiell 
• ~eskapn0riterasllmne~1i:ivrraiikmh.'<I lägefl • 
• Priow.eraboendeformer som saknas1 rärnne.-
• ·r-a~~skahahög~ •• 

Effekt:. at mmskat BelwvCN mfr~roch ffirbärrrarlereiu:eatioo:.;m@tiig
l'letEi ~gar IDf" es bäro'e fuikhäisa och ;nIBskaeecL~ 
:_:n'ed:lhg genom iiirtammg ger ett mer ek<fJl-OlnisiU odt effektivt :..: :
oy.niande av eefutlilig~nfrastruktm: 

2. Båstad ska vara en attraktiv:Olt åretom 
... genom att: 
• ~ S:G fu--ias am-aktiYa och tiilgängiiga bosräoer i ~~.r.:ff. M 
-. T'A-:-:::i..ns ~r ska \'ara en tillgång tmm an fOrm!'l,era ~n"'eeki:; .... e 
• !).~ goaa perrdiin(!.Sillöflighetema s"ka ras ri1 ... -a:;a e • 
• r~rt~ ska ha tilicickligtstortutbudavllandel ucbHdning, senr .. "C 

oro.om:soo-ge e e e e e e 
• Det Sh<I finnas men1ngsfulla fritidSa:ktivlteter ffir am• • 
Effelrt: .wral pernJanentboende i Båstad öka.-" och kan immbinera ~
~ :"rit;d. vardag ock fest på ea praktiskt och meningsMit sätt. 

3. Båstad ska ha goda föruaättningar för ett aktivt 

folkliv 
_ _.genom att: _ . 
• 1~ns lmutpun·iaer ska töf1)'tillgps oclt utvrcklas mifrån dera...."' 

umka.liauakrärer -
• ~mnpunktema ska bmd.as samm.artpi ett ~-ggtorlt~..n sätt ror 

w.ganga:re och cykiisre e • • 
• S'MfJll'eil saimnanhån!!,;mdeomtillgängliggrön-och b1å.smJktur t 

rtommnation sam I stråk för rekreation och akti\!itet 
. 1mornm siat rara väikomnande för gäst~ och im'ånaR • 
.. !!~la motf'"splatser .för allae 

gfekt: e.'lstati ltan fortsätta uC\.'&ktas:till en attraktiv och ~ 
C3ron :roe.d toruts3ttning;1r ror folkliv året runre 
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. Framtidsstrategier för bebyggelsen: 
• Ny bebyggelse ska ske genom förtätning ... 

, • Boendeformer som saknas i tätorten ska prioritera• e 
(radhus och lägenheter)· - -
~evarandevärda miljöer ska skyddas utifrån sina specifika 

värden ...... 
•Verksamheter ska lokaliseras till knutpunkterna baserat 

på karaktär och funktion 1 

Framtidsstrategier för trafik: 
I • Gång och cykel ska prioriteras före bilen •e e .. 1 

• Planera för arbetspendling med cykel 
' • • Parkeringsplatserna tas bort från Köpmansgatan ••• - - .- -

:
1 

• Ett strategiskt arbete ska bedrivas för att försörja heTa - - -
tätorten med kollektivtrafik •• e 

ramtidsstrategier för grönstrukturen: 
• Fokusera på grönområden i anslutning till vattendrag. 
•Kombinera rekreation och aktivitet. 
• Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk e 

Tisdag 2/2 och torsdag 4/2/ramtidsstrategier 
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