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1. SAMMANFATTNING
Området kring Lyckantorget är en plats som 
berör många. För att fånga upp hur människor 
upplever området idag och vad det finns för 
framtida önskemål har arbetet med planpro-
grammet inletts med medborgardialoger. 

Beskrivningarna av områdets identitet spretar
När medborgarna fått beskriva sina spontana 
reflektioner kring platsen idag förekommer 
både negativt laddade ord såsom ”slitet, trå-
kigtoch fult” liksom positivt laddade ord såsom 
”fint, trevligt och  mysigt”. Samlat utbud och 
viktig mötesplats var också vanliga svar.

Områdets utbud och funktion som mötesplats 
uppskattas
Det bästa med området är enligt de fl esta det 
samlade utbudet av handel och off entlig service 
såsom biblioteket, Musteriet och förskolan. 
Torghandeln, skateparken och de trivsamma 
torgytorna nämndes också av många liksom att 
området upplevs som en naturlig mötesplats, 
att parkeringen är bra, småskaligheten, grön-
skan samt att området är lättillgängligt. 

Otrygghet, områdets utemiljöer samt trafik och 
parkering upplevs som mindre bra
Även om majoriteten uppger att de känner sig 
förhållandevis trygga i området tog många upp 
känslan av otrygghet som det mest negativa 
med området idag. Flera svar handlade även 
om att området upplevs som tråkigt (särskilt 
kvällstid), splittrat och fult. Parkeringen upp-
levs av många som trång och besvärlig sam-
tidigt som fl era ansåg att det var för mycket 
dominans av parkering och biltrafi k i området. 
Trafi ken upplevs som problematisk både för 
bilister, gående och cyklister.    

Låg, småskalig bebyggelse, mer grönska och 
bättre gång- och cykelvägar högst upp på 
önskelistan
Det absolut vanligaste svaret när det gäller 
bebyggelse är att bevara småskaligheten - att 
bygga i högst 2-3 våningar, gärna i ”gammal 
stil” likt en småstadsidyll med ”Båstadidenti-
tet”. Förslag på placering av ny bebyggelse var 
framför allt ovanför skateparken (Plommonet 1), 

platserna där räddningstjänsten och Musteriet 
ligger idag samt befi ntlig parkering genom att 
istället bygga underjordiskt garage eller par-
keringshus. Många olika funktioner föreslogs 
såsom bostäder (t ex mindre hyresrätter), 
butiker, restauranger, badhus, ishall, idrottshall, 
kulturhus, större gymnasium, vårdcentral osv. 
Att förskolan bevaras är viktigt för fl era. Gan-
ska många uppger att de i princip inte vill se 
någon ny bebyggelse alls i området. 

När det gäller torget och de allmänna ytorna 
vill många se mer grönska och bibehållen öp-
penhet samt fl er aktiviteter i utemiljön, t ex 
lekplats, olika bollspel, schack, scen, BMX-ba-
na, isbana, multisportarena osv. ”Mattorg”med 
fl er sittplatser, inslag av vatten, konstverk och 
väderskydd var andra förslag, liksom åtgärder 
för ett mer bilfritt torg och ökad trygghet. 

De vanligast förekommande förslagen avseende 
trafi ken var förbättrade förutsättningar för 
gång och cykel, i princip utmed alla bilvägar i 
området utom Fridhemsvägen. Många önskade 
ett mer bilfritt torg samt en fl ytt av busshåll-
platsen. När det gäller parkering föreslog vissa 
att parkeringen vid torget skulle göras rymli-
gare och förses med laddplatser. Några föreslog 
att markparkeringen skulle tas bort och ersättas 
av ett underjordiskt garage eller parkeringshus i 
syft e att frigöra mark för byggnation. 

Målbild 2040 - ”Båstads vardagsrum” - En 
grönskande, småskalig blandstad med varierat 
utbud där människor möts. 
På frågan om hur man vill att området ska 
upplevas i framtiden svarade många att det ska 
vara vackert, trivsamt och idylliskt med mycket 
grönska. Området ska upplevas som en små-
skalig blandstad med varierat serviceutbud året 
om. Lyckantorget ska vara ”Båstads vardags-
rum” där människor möts och där man känner 
sig välkommen och trygg. Centrum ska vara en 
plats med kommers, torghandel och mycket liv, 
gärna något speciellt som gör att man minns 
platsen och som ger en ”Båstadprofi l”.
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2. PLANPROGRAM - BAKGRUND OCH UPPDRAG 
Området runt Lyckantorget har en viktig roll 
som centrumnod i Båstads tätort med samlad 
service och plats för möten mellan människor. 
Runt torget och inom angränsande kvarter 
finns idag ett stort antal olika samhällsfunk-
tioner och serviceinrättningar samlade, bland 
annat dagligvarubutik och annan handel/kom-
mersiell service, kommunkontor, förskola, gym-
nasium, vuxenutbildning, fritidsgård, idrottsan-
läggningar, bibliotek och räddningstjänst. 

Samtidigt har området en låg markutnyttjande-
grad och flera av de kommunala byggnaderna 
är inte helt ändamålsenliga för verksamheten. 
Trafiksituationen i området är också proble-
matisk och Lyckantorget kommer på sikt att 
vara i behov av en översyn och upprustning. 
Mot denna bakgrund inkom Teknik och service 
i september 2020 med en planansökan för att 
skapa förutsättningar för förtätning /ändrad 
markanvändning inom vissa fastigheter samt 
att öka säkerheten, tillgängligheten och attrak-
tiviteten på gator och torg. 

För att få ett helhetsperspektiv på områdets 
förutsättningar och utveckling beslutade kom-
munstyrelsen att kommande detaljplaner ska 
föregås av ett planprogram. Samhällsbyggnads-
kontoret fick 2020-11-11 § 240 i uppdrag att 
ta fram ett planprogram för Båstads centrala 
delar, både kommunala och privata fastigheter. 
På så sätt kan frågor kring markanvändning, 
placering av nya byggrätter, trafikflöden, par-
kering, grönstruktur, utformning av allmänna 
platser, dagvattenhantering osv. studeras i ett 
sammanhang. 
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Området kring Lyckantorget är en plats som 
berör många. För att i ett tidigt skede fånga 
upp hur människor upplever området idag och 
vad det finns för framtida önskemål har plane-
ringsprocessen inletts med medborgardialoger. 
Under dialogerna har frågor ställts kring hur 
medborgarna uppfattar området idag, vad som 
är bra respektive mindre bra, förslag på fram-
tida utveckling samt vad de ser för målbild för 
området år 2040. 

Öppet hus
Ett ”öppet hus” hölls på biblioteket den 25 no-
vember 2021. Det öppna huset var ett tillfälle 
att uppmärksamma starten för planprogram-
met och synliggöra processen i ett tidigt skede, 
samtidigt som synpunkter samlades in. 

På ”öppet hus” kom cirka 35-40 personer, i 
huvudsak personer i åldrarna 50-85 år. Köns-
fördelningen var förhållandevis jämn, något 
fler män än kvinnor. 

Webbenkät
En digital webenkät fanns tillgänglig på kom-
munens hemsida mellan 17 november - 5 
december 2021. Totalt inkom 90 enkätsvar. 
Av dem som besvarade enkäten var cirka 65% 
kvinnor och 35% män. 62% var i åldrarna 30-
65, men även några yngre personer i 20-årsål-
dern samt pensionärer deltog. 

Åldersfördelning i procent - enkät, hösten 2021. 
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Workshop med näringsidkare och 
föreningar
Den 3 december bjöd Samhällsbyggnad in till 
en separat dialog med näringsidkare och för-
eningar i området. Totalt närvarade 5 perso-
ner. Samtal har även förts separat med ytterli-
gare ett par av näringsidkarna.

Strandängsskolan, årskurs 6
Samhällsbyggnad har under hela hösttermi-
nen 2021 haft ett samverkansprojekt kring 
utvecklingen av området med årskurs 6 på 
Strandängsskolan (totalt cirka 45 elever). Elev-
erna fick beskriva vilka platser de tyckte var 
bra respektive mindre bra samt ta fram egna 
förslag och modeller över hur de vill att områ-
det utvecklas långsiktigt. Arbetet avslutades 
med att modellerna ställdes ut och utgjorde ett 
diskussionsunderlag vid medborgardialogen 
på biblioteket den 25 november. 

Resultatet av dialogerna
Detta dokument är en sammanfattning av de 
synpunkter och förslag som inkommit under 
samtliga dialoger och sammankomster under 
hösten 2021. I sammanfattningen har likartade 
svar klustrats samman i gemensamma poster. 
Svar som endast förekommit en gång har inte 
redovisats. 

Under respektive avsnitt finns några korta citat 
ur enkäten eller från övriga dialoger. Detta är 
endast ett urval bland de många svar som finns 
att ta del av i sin helhet på Samhällsbyggnad.

Resultatet av dialogerna kommer att ligga till 
grund för det förslag till framtida utveckling 
av området som arbetas fram. Alla synpunkter 
och önskemål kommer inte att kunna tillgo-
doses. Det finns många olika intressen som 
behöver vägas in. Flera inkomna synpunkter är 
också motstridiga mot varandra. Vissa frågor 
går inte heller att påverka genom stadsplane-
ring utan kräver andra insatser. Denna översikt 
om vad människor anser är viktigt kommer 
dock att utgöra ett värdefullt kunskapsunder-
lag och vara en viktig del av den totala sam-
manvägningen när programförslaget arbetas 
fram. 

Män
34%

Kvinnor
66%

        Könsfördelning i procent - enkät, hösten 2021. 

3. TIDIGA MEDBORGARDIALOGER, HÖSTEN 2021
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4. ANLEDNINGAR TILL VISTELSE I OMRÅDET IDAG
83% av de som besvarat enkäten uppger att de besöker området i princip varje dag eller fl era 
gånger per vecka. 17% besöker området en gång per vecka eller mer sällan. 

Den huvudsakliga anledningen att besöka området är inköp. I övrigt är de vanligaste anledning-
arna till att besöka området kommunal service, resande/passera samt att äta. 
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Anledningar till att vistas i området idag - enkätsvar.

I enkäten fanns även en fråga angående om de svarande ibland medvetet väljer att uträtta sina 
ärenden på en annan plats än Lyckanområdet och i så fall varför. Frågan besvarades av 85 perso-
ner och ungefär hälft en (52%) uppgav att de ibland valde en annan plats för sina ärenden. An-
ledningarna till detta var primärt att parkeringssituationen och trafi ken upplevdes som besvärlig. 
Att man hade närmare till en annan butik, saknade ett visst utbud, ansåg att det var ett för dyrt 
utbud eller upplevde området som otrevligt var övriga förekommande svar. 
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Anledningar till att medvetet välja en annan plats för att uträtta ärenden - enkätsvar.

”Väljer aktivt Lyckan för att det är nära, bra utbud, kan göra lera ärenden samtidigt. 
Kan promenera dit.” 

”Svårt med parkering eller så saknas det jag vill köpa.”

”Enklare att handla på väg hem. Alldeles för mycket tra ik i centrala Båstad.”
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5.     NULÄGE/ ”IDENTITET” - BESKRIVANDE ORD 
I enkäten samt vid ”öppet hus” fanns möjlighet att fylla i ord/korta meningar kring hur man upp-
lever områdets identitet idag och vad man spontant relaterar till när man tänker på området. Där 
framkom fl est negativt laddade ord såsom ”slitet, smutsigt, grått, omodernt, fult, oinbjudande, 
tråkigt, storskaligt och okreativt” Det näst vanligaste svaret var dock positivt laddade ord såsom 
”fi nt, trevligt, mysigt, småskaligt, sevärt, Båstadkänsla och lagom”. Samlat utbud och området 
som viktig mötesplats var också vanliga svar. 
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Beskrivande ord om området idag - enkätsvar samt svar från ”öppet hus”.

”Hjärtat längs Köpmansgatan.”

”Område att passera inte stanna.”

”Trevlig träffpunkt.”

”Trista byggnader. Passar inte in med övriga Båstad.”

”Trångt under sommaren öde under vintern.”

”Älskar förskolan!”

”Betong och grått.”

”Avsaknad av mysig känsla.”

”En plats för alla.”

”Utvecklingsmöjligheter!”
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6.     OMRÅDETS KVALITETER - VÄRNA & BEVARA!
Det bästa med området är enligt de fl esta det samlade utbudet av handel och service. Biblioteket 
nämndes av många och utgör därför en egen post. Även Ica, apoteket, systembolaget och restau-
rangerna nämndes specifi kt av fl era. Musteriet uppskattas av många skolelever, liksom skatepar-
ken (nämndes även av många vuxna). Torghandeln och de trivsamma torgytorna var annars de 
mest förekommande svaren. Många uppskattar förskolan - det centrala läget och den grönskande 
gården. Andra vanligt förekommande svar var att området upplevs som en naturlig mötesplats, 
att parkeringen är bra, småskaligheten, grönska/planteringar samt att det är lätt att ta sig hit som 
gående/cyklist och med kollektivtrafi k.   
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Det bästa med området idag - samlade svar från samtliga dialoger.

”Faktumet att de vardagliga verksamheterna 
(bibliotek, mataffär, systembolaget) alla är 
centrerande kring ett öppet torg där mycket 
händer i form av matstånd och marknader.”

”Här ser jag fortfarande åsen. Utsikten ger mig 
en uppfattning om var jag är. Jag går, cyklar 
och handlar i området. Här träffar jag barn i 
skolan och på väg till fritidsaktiviteter, buss-
resenärer och träffar bekanta att tala med en 
stund. Här är jag en del av byns sammanhang.”

”Mångfalden. Viktigt med blandning av service 
och handel. Välkomnande och öppet för alla 
oavsett ålder, klass etc.”

”Dagis, kommunhus och dylika funktioner får 
inte försvinna. Dessa utgör en del av mångfal-
den som inns vid Lyckantorget.”

”Värna om matvagnarna och torghandeln.”

”Trevligt torg och nära till allt.”
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7. FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL
Det som fl est nämnde som mindre bra med området idag är en upplevd otrygghet och att tor-
get ”dör” kvällstid. Många undviker att besöka området när det blivit mörkt på kvällen (se nästa 
avsnitt angående trygghet). Flera svar handlar även om att området upplevs som fult och tråkigt. 
Parkeringen upplevs av många som trång och besvärlig (p-skiva). Flera ansåg dock att det var för 
mycket fokus/dominans av parkering och biltrafi k i området. Många av skoleleverna ansåg att 
ytorna runt Musteriet (fritidgården) var tråkig och att det saknas aktiviteter i utemiljön. Torget 
upplevs som splittrat/fragmenterat, framför allt på grund av handikapparkeringen mitt i och 
trafi k som avgränsar. Trafi ken upplevs som problematisk av många, framför allt nämndes kors-
ningarna Friluft svägen- Hundestedsvägen-Tulpanvägen samt Friluft svägen-Köpmansgatan, men 
även trafi ksituationen runt parkeringen och för gående och cyklister utmed Friluft svägen, Hun-
destedsvägen, Ängelholmsvägen och Vångavägen bland annat. 
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Mindre bra med området idag - samlade svar från samtliga dialoger.

”Look and feel. Inte snyggt eller trevligt. Båstads 
fulaste område.”

”För liten och för trång parkering.”

”P-platserna tar för stor plats.”

”Kan kännas otryggt när det är mörkt.”

”Torget känns ”sektoriserat”. Olika delar som var 
för sig är ok men behöver bindas ihop.”

”Torget dör på kvällen.”

”Basutbud inns att tillgå men inget som sticker ut.”
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8. UPPLEVD TRYGGHET
I enkäten fanns en fråga angående hur tryggt 
man upplever att det känns att vistas i området 
under kvälls- och nattetid. Majoriteten (75%) 
av de 79 personer som besvarade frågan upp-
lever att det känns förhållandevis tryggt - 3, 4 
eller 5 på en 5-gradig skala. Medelvärdet blev 
3,27. 25% av de svarande graderade tryggheten 
till 1 eller 2. Frågan om upplevd otrygghet var 
samtidigt något som togs upp som problema-
tiskt under dialogerna på andra sätt. 

”Besöker området endast på dagen.”

”En ständig oro för att bli antastad.”

”Samlingsplats för gäng.”

”Mörkt vid tunnlarna.”

”Mer och bättre belysning.”

”Kameraövervakning. Mer kontroll över 
tillhåll.”

”Gör så det blir lockande att dröja sig 
kvar på torget. Många människor ger 
trygghet särskilt på kvällar.”

Upplevd trygghet - enkätsvar.
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ÅTGÄRDER I TUNNLARNA

MER NATURLIGT ATT VISTAS HÄR KVÄLLSTID
FÅ BORT SKYMDA PLATSER

AVLÄGNSA OCH HJÄLP PERSONER SOM SKAPAR OTRYGGHET
ÖPPNA YTOR

För att öka tryggheten i området föreslogs primärt bättre belysning, men även kameraöver-
vakning, mer polis-/väktarnärvaro, åtgärder i tunnlar och andra skymda platser samt åtgärder 
som gör det mer naturligt att vistas i området kvällstid, till exempel bostäder, restauranger eller 
kvällsöppna verksamheter.

Förslag på åtgärder för att öka tryggheten i området. 
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9. FÖRSLAG - BEBYGGELSE
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LÅG, SMÅSKALIG BEBYGGSELE (CA 2 3 VÅN.) INGA "HÖGA HUS".

RIV/RENOVERA "PLOMMONET" (BOSTÄDER, KONTOR, FRITIDSGÅRD, SKOLA, BADHUS ETC.)

BYGG BOSTÄDER (MINDRE HYRESLÄGENHETER, RADHUS, BILLIGA BOSTÄDER ETC.)

FLER RESTATURANGER/CAFÉER/SALUHALL/BAGERI

FLER LOKALER FÖR SERVICE (BADHUS, ISHALL, KULTURHUS, VÅRDCENTRAL, FÖRENINGSHUS ETC.)

P HUS/UNDERJORDISK PARKERING ISTÄLLET SOMMÖJLIGGÖR BEBYGGELSE OVANPÅ

INGEN/ENDAST MAGINELL NY BEBYGGELSE/ERSÄTTNING FÖR BEFINTLIGA I DÅLIGT SKICK

NY BEBYGGELSE I GAMMAL STIL, SKÅNSK "SMÅSTADSIDYLL" KNYTA AN TILL BÅSTADS IDENTITET

FLER BUTIKSLOKALER

BEHÅLL/VÄRNA FÖRSKOLAN

GOD ARKITEKTUR GENUINA MATERIALVAL, VARIATION, SADELTAK, LJUSA HUS, RÖDA TAK ETC.

BYGG INTE FÖR UTSIKTENMOT ÅSEN/HAVET SLÄPP MELLAN/LÄGRE HUS

FLYTTAMUSTERIET (TILL BIBLIOTEKET, "PLOMMONET", SKOLAN, ASTRAKANENS BOTTENVÅN. ETC.)

MER STADSMÄSSIGHET (STADSGATOR, STADSKVARTER, FÖRSKOLA I BOTTENVÅNING ETC.)

FLYTTA RÄDDNINGSTJÄNSTEN

FLYTTA ICAS ENTRÉ OCH POSTUTLÄMNINGEN SÖDERUT (NÄRA PARKERINGEN)

BYGG SKOLA VID FÖRSKOLAN (OM STRANDÄNGSSKOLAN FLYTTAS)

BEHÅLL KOMMUNHUSET

BYGG PÅ BEFINTLIGA BYGGNADER MED 1 2 VÅNINGAR

BYGG INTE BORT PARKERINGSPLATSERNA

FLER LOKALER FÖR KONTOR/KONFERENS

OFFENTLIG TOALETT

RENOVERA/SNYGGA TILL FASADERNA

Det absolut vanligast förekommande svaret när det gäller bebyggelse är att bevara småskaligheten 
- att inte komplettera med nya höghus utan endast med lägre bebyggelse. Vad som defi nieras som 
”höghus” respektive ”låg bebyggelse” är inte helt enstämmigt, men generellt anser de fl esta att 2-3 
våningar är att föredra - ungefär samma skala som området i övrigt. Bebyggelsen föreslås av fl era 
uppföras i ”gammal stil” likt en småstadsidyll med ”Båstadidentitet”. God arkitektur med genuina 
materialval anses vara viktigt. Förslag på placering av ny bebyggelse var framför allt fastigheten 
Plommonet 1 (”gamla Försäkringskassan” som nu står tom). Där föreslås bland annat bostäder, 
kontor, konferens, fritidsgård, utbildning, badhus, p-hus, kulturhus, restaurang osv. Platserna där 
räddningstjänsten och Musteriet ligger idag föreslås också kunna bebyggas med annat om dessa 
verksamheter fl yttas. Även befi ntlig parkering föreslås för byggnation genom att istället placera 
parkeringen i ett underjordiskt garage eller i parkeringshus på annan plats. 

Många olika funktioner föreslås i området, bland annat bostäder (t ex mindre hyresrätter), fl er 
lokaler för butiker och restauranger samt för off entlig service såsom badhus, ishall, idrottshall, 
kulturhus, större gymnasium, vårdcentral, tandvård, föreningshus för fl era olika föreningar, 
mötesplats för arbetslösa/ensamma/hemlösa etc. Att förskolan bevaras är viktigt för fl era. Ganska 
många uppger dock att de inte vill se någon ny bebyggelse alls i området utom möjligen en ersätt-
ning av befi ntliga byggnader i dåligt skick. 

Förslag avseende bebyggelse - samlade svar från samtliga dialoger.

”Saknar väldigt mycket en stadskärna i 
Båstad. Lyckantorget borde förtätas med 
butiksgator och bostäder centralt.”

”Bygg billiga små hyresbostäder.”

”Nybyggnation är ok men husen ska vara 
låga. Inga höghus eller dylikt som vid nya 
tågstationen.”

”Inte över tre våningsplan med brutet 
tak (ej platta lådor) och avstånd mellan 
byggnader så åsen fortfarande syns 
emellanåt.”

Jag anser inte att det behövs någon ut-
byggnad av service eller bostäder i det 
aktuella området. Det inns ju utrymme 
i Hemmeslöv, bygg där istället.”
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10.     FÖRSLAG - TORG & ALLMÄNNA YTOR
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MER GRÖNSKA / BIBEHÅLLEN ÖPPENHET

LEKPLATS (VID SKATERAMPEN, NÄRA ICA, UTANFÖR BIBLIOTEKET ETC.)

FLER SITTPLATSER ("MAT TORG", RUNT TRÄDEN MOT KÖPMANSGATAN ETC.)

FLER AKTIVITETER PÅ TORGET (BOULE, SCHACK, BOLLSPEL, ISBANA, SCEN, MUSIK, BMX ETC.)

MER PLATS OCH GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TORGHANDEL/FOOD TRUCKS

FLER UTESERVERINGAR

VATTEN/FONTÄN/DAMM I UTEMILJÖN

ÖKAD TRYGGHET (ÅTGÄRDA TUNNLARNA, BELYSNING, BEVAKNING, BEFOLKA PLATSEN ETC.)

FLER KONSTVERK, SKULPTURER OCH STATYER

MER BILFRITT TORG (FLYTTA HANDIKAPPARKERINGEN, ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ BORT LASTBILAR)

VÄDERSKYDD (TAK/VINDSKYDD)

BÄTTRE UTFORMNING AV "NEDRE" TORGET (AKTIVITETER, SITTPLATSER, GRÖNSKA, VATTEN ETC)

BÄTTRE UTFORMNING AV "ÖVRE" TORGET (MARKBELÄGGNING, SITTPLATSER, KREATIVT ETC)

HUNDBOXAR

UTVECKLA SKATEPARKEN

UTVECKLAMILJÖN VID ÖREBÄCKEN/ÖREBÄCKSVALLEN

FLYTTA ÅTERVINNINGEN

Mer grönska och bibehållen öppenhet var det vanligaste förslaget när det gäller torget och om-
rådets allmänna ytor. Många föreslog fl er aktiviteter på torget/i området, framför allt en lekplats 
men även olika bollspel (pingis, boule, landhockey, basketkorgar), schack, scen, musikinslag, un-
dervisningsmöjlighet för gymnasiet, BMX-bana, isbana, multisportarena (utomhus) osv. Många 
önskade också fl er sittplatser, framför allt i anslutning till ”matvagnarna” så att det blev trevligare 
att köpa mat och äta på torget. Ett bevarande och ännu bättre förutsättningar för torghandeln och 
matvagnarna angavs som viktigt. Inslag av vatten, konstverk och väderskydd var andra förslag 
liksom åtgärder för ett mer bilfritt torg och ökad trygghet mm. 

”Platser för lek och möten. Alla åldrar. Sittplatser, 
öppen scen, skulpturer, jätteschack eller andra spel.”

”Sittplatser i anslutning till matvagnarna, kan bli 
ett ”mat-torg” så att man kan köpa mat från olika 
vagnar och sitta tillsammans och äta.”

”Flytta handikapparkeringen så att bilar inte kör 
förbi Lyckans restaurang och vidare.”

”Mer växtlighet i form av träd.”

”Utecafé utanför biblioteket.”

”Uppmuntra konstutställningar i området och locka 
ut biblioteket utanför dörrarna.”

”Synligt vatten, ett stort vårdträd på torget.”

”Mer grönt och blommor. Försök få in mer av käns-
lan av idylliskt kustsamhälle även här.”

Förslag avseende torg & allmänna ytor - samlade svar från samtliga dialoger.
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11.     FÖRSLAG - TRAFIK & PARKERING
De vanligast förekommande förslagen avseende trafi ken var förbättrade förutsättningar för gång 
och cykel, bland annat utmed Musterivägen, Friluft svägen, Hundestedsvägen, Vångavägen och 
Ängelholmsvägen. Mer trafi ksäkra korsningsmöjligheter mellan parkeringen och torget samt en 
gång- och cykelkoppling från banvallen mot havet önskades också.  Kopplingen mellan idrotts-
platsen och torget sågs som problematisk då många genar istället för att använda tunneln. För att 
få fl er att använda gång- och cykelvägen från idrottsområdet via Åhusvägen föreslogs ett över-
gångsställe mellan Åhusvägen och Musterivägen. Även åtgärder i korsningarna Friluft svägen- 
Hundestedsvägen-Tulpanvägen samt Friluft svägen-Köpmansgatan föreslogs.

Många önskade ett mer bilfritt torg, till exempel genom att fl ytta handikapparkeringen, ordna 
infart till handikapparkeringen/torgplatserna från väster eller från Köpmansgatan, förbjuda bud-
bilar på torget eller förbättra lastzonen utmed Köpmansgatan. Busshållplatsen föreslogs av vissa 
fl yttas till ett annat läge, exempelvis Köpmansgatan, parkeringen där återvinningen fi nns idag 
eller till Vångavägen. 

När det gäller parkering föreslog vissa att parkeringen vid torget skulle göras mindre trång, bland 
annat genom att ta bort häckarna och göra rutorna större. Laddplatser föreslogs också. Några 
föreslog att markparkeringen skulle tas bort och ersättas av ett underjordiskt garage eller parke-
ringshus i syft e att frigöra mark för byggnation. 
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BÄTTRE GÅNG OCH CYKELVÄGAR

BILFRITT TORG (FLYTTA HANDIKAPPARKERINGEN, FÖRBJUD TUNG TRAFIK PÅ TORGET ETC.)

FLYTTA BUSSHÅLLPLATSEN (TILL KÖPMANSGATAN, PARKERINGEN I SÖDER, VÅNGAVÄGEN ETC.)

FÖRBÄTTRA PARKERINGEN (TA BORT HÄCKAR, STÖRRE RUTOR, LADDPLATSER ETC.)

GÖR DET LÄTTARE ATT KORSA PARKERINGEN/GATAN MOT TORGET SOM GÅENDE

UNDERJORDISKT GARAGE/P HUS ISTÄLLET FÖR MARKPARKERING (FRIGÖR YTA FÖR BYGGNATION)

RONDELL/ÅTGÄRD I KORSNINGEN HUNDESTEDSVÄGEN TULPANVÄGEN FRILUFTSVÄGEN

RONDELL/TRAFIKLJUS/FÖRBJUDEN VÄNSTERSVÄNG I KORSN. KÖPMANSGATAN FRILUFTSVÄGEN

FLER P PLATSER NÄRA ICA/POSTOMBUD (UTMED KÖPMANSGATAN, "NEDRE" TORGET)

MINSKA INTE ANTALET PARKERINGSPLATSER (VIKTIGT I KONKURRENSEN MED EXTERNHANDEL)

BÄTTRE KOLLEKTIVFÖRBINDELSER

SÄNK / SÄKERSTÄLL/ SKYLTA LÅGA HASTIGHETER

ALTERNTIVA VÄGAR/ RINGLED UTANFÖR STADSKÄRNAN

MER LÅNGTIDSPARKERING VINTERTID (T EX NORDÖSTRA PARKERINGEN MOT FRILUFTSVÄGEN)

BÄTTRE OCH SÄKRARE CYKELPARKERINGAR

ANNAN PARKERINGSPLATS FÖR ANSTÄLLDA/GYMNASIET (DYGNSPARKERINGEN)

Förslag avseende tra ik & parkering - samlade svar från samtliga dialoger.

”Gång- och cykelvägarna i området är 
undermåliga. Se till att det inns tydliga 
övergångsställen för gående och cyklister, 
där dessa ges företräde. Lös köbildning 
med ler minirondeller längs huvud-
gatan.”

”Det måste vara lätt att parkera i centrum 
om servicen skall överleva. Annars tar 
stormarknader med närhet till parkering 
över.”

”Vill kunna gena mot GIFen och Drivan 
över parkeringen på ett bättre sätt. Kors-
ningen Friluftsvägen - Köpmansgatan är 
inte bra.”

”Större parkeringsrutor. Infart ett håll 
och utfart ett annat håll, enkelriktat.”

”Ändra busshållplatserna, det känns inte 
bra att behöva passera bussarna när man 
kommer från parkeringen.”
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12.     MÅLBILD ÅR 2040
I enkäten samt vid ”öppet hus” fanns möjlighet att fylla i ord/korta meningar kring hur man vill 
att området ska upplevas i framtiden. Många vill att det ska vara vackert, trivsamt och idylliskt 
med mycket grönska och planteringar. Området ska upplevas som en småskalig blandstad med 
ett varierat serviceutbud året runt. Lyckantorget ska vara ”Båstads vardagsrum” där människor 
med olika bakgrund möts och där man känner sig välkommen och trygg. Centrum ska vara en 
plats med kommers, torghandel och mycket liv, gärna något speciellt som gör att man minns 
platsen och som ger en ”Båstadprofi l”.
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BLOMSTRANDE OCH GRÖN PARKKÄNSLA, "EN GRÖN OAS" MED PROMENADSTRÅK

ATTRAKTIVT, VACKERT, TRIVSAMT OCH MYSIGT

TRYGGT OCH SÄKERT

SMÅSKALIG BLANDSTAD MED BOSTÄDER, BUTIKER, RESTAURANGER OCH KULTUR ÅRET OM

ENMÖTESPLATS FÖR ALLA! "BÅSTADS VARDAGSRUM"

INBJUDANDE/VÄLKOMNANDE

CENTRUMKÄRNA "DET ÄR DÄR DET HÄNDER", HANDEL OCH KOMMERS

LÄTTILLGÄNGLIGT

FOLKLIV

ÅTERHÄMTANDE, LUGNT OCH TYST OCH BILFRITT

LIVLIG TORGHANDEL MED LOKALA PRODUKTER

LJUST OCH ÖPPET

NÅGOT UNIKT SOMMAN MINNS SOM SPECIELLT! "BÅSTADPROFIL"

GENUIN, ÄLDRE KARAKTÄR

INSPIRERANDE, LEKFULLT OCH KREATIVT

MODERNT, NYTÄNKANDE

Målbild år 2040 - enkätsvar.

”Stadskärna, kvarter, att gå omkring 
i med butiker och restauranger.”

”Det är här det händer”

”Mötesplats för alla 
generationer.”

”Småstadscharmigt med gammaldags 
arkitektur blandat med moderna låga 

butikshus och lägenhetshus.”

”Det är lekfullt och hållbart med stora 
träd med gungor i och fullt av lokala 
småhandlare och producenter. Både 

ätbart och hantverk etc.”

”Full kommers, naturlig mötesplats, där 
vägarna till olika aktiviteter korsas. 
Skolväg, handel, kultur, matställen.”

”Alla känner sig välkomna och känner att det 
inns något för dem.”

”Ombonat, varmt, 
levande.”

”Som en naturlig del av Båstad 
som unik ort med egen särart.”

”En knutpunkt där man går mellan butiker i 
en trevlig miljö med grönska.”

”Ska sticka ut så mycket så besökare minns det.”

”Funktionellt, med många olika 
samhällsfunktioner. Kommunhus, dagis 
och näringsliv.”

”Inbjudande torghandel och trevliga 
restauranger som lever året om.”

”Mysigt, kustsamhälle, 
tryggt.”


