
Grön strategi – Bilaga 6 

Medborgares åsikter gällande parker och 
rekreationsområden i och kring Lysekils stad 
 
Frågeställning:  

• Vilka visioner vill du tipsa politikerna om gällande parker och rekreationsområden? 
• Hur skulle du vilja utveckla Lysekils parker och rekreationsområden? 

 
 

Sammanfattning av medborgares åsikter formulerat i ”målform” 

”Skapa bättre sammanhållna promenadstråk med mer information om stråken och miljön kring 
dem.” 

”Utveckla informationsskyltar om Lysekils parkers historia.” 

”Utveckla Södra Hamnen som balans mot Norra Hamnen!” 

”En gemensam yta för medborgares kontakter gällande skötsel och drift som tyddliggör vem som har 
ansvar för vad.” 

”Skapa parker och promenadstråk som är mer tillgängliga, både informationsmässigt och fysiskt.” 

”Skapa en varmsaltbassäng utomhus, nära vattnet, för att förlänga säsongen. Bassängen kan värmas 
upp med hjälp av spillvärme från raffet.” 

”En hundrastgård i Lysekils tätort hade kunnat bidra till en naturlig mötesplats och skapa en trevlig 
miljö i staden.” 

”Utbilda ett antal guider i stan som visar upp och informerar om kommunens alla fördelar och 
möjligheter – en resurs ”på stan” som kan fungera som mottagare av medborgarförslag där man 
faktiskt träffar en person och möten och dialog kan skapas.” 

”Ökad skötsel av stråk och parker leder till en mer positiv uppfattning om staden och kan leda till att 
parker såsom Engelska parken inte blir något invånare skäms över utan är stolta över.” 

 
 

Från hemsidan 
 

”Vi bor nära Bryggarebacken. Vårt förslag för Bryggarebacken är att den blir öppnare och ljusare. Ta 
bort all sly och döda tallar. Öppna upp och synliggör trapporna från Norra Kvarngatan ner igenom 
parken. I övre delen av parken invid muren mot Norra Kvarngatan: anlägg en sittplats med vacker 
utsikt.” 

 
”Bryggarebacken bör rensas från sly, förväxta buskar och de tallar som är sämst. Det är i dagsläget 
mörkt och otäckt att gå genom parken när det skymmer. Parken skulle kunna öppnas upp så att det 
blir ljust. Ordna med trevliga sittplatser att vila på och med möjlighet till fin utsikt.” 



 

”Det finns ett område i Dalskogen intill industriområdet, bakom Jehova kyrkan. Där ligger ett 
gammalt torp och några stugor. Det skulle kunna utvecklas till en jättefin park, hundrastgård, 
motionsspår och kanske en skateboardramp. Picknickområde. 

Området är privat men kommunen borde köpa det.” 
 

”Jag skulle önska en mycket bättre skötsel av de grönområden som finns vid infarten till Lysekil, runt 
våra mindre orter i kommunen. Här borde man ta Dals-Ed som föreblid, massa vackra naturliga 
grönområden. I stan sköts allt men måste nog ta till talsättet, utanför rondellen.... där växer ogräs 
och sly!” 

 

”Jag måste få säga att Engelska parken är lite av en skamfläck i vårt vackra Lysekil. 
Fula halvdöda träd kantar den gamla stentrappan upp till Gullmarsgatan. Såga ner de tråkiga träden, 
ersätt dessa med vackra hortensior, magnoliaträd eller rhododendron, och kanske ett litet vattenfall 
med en liten damm som avslutning. Och glöm ej att belysa denna vackra park. Många turister klättrar 
upp för dessa trappor och förtjänar att gå genom en vacker park.” 

 
”Det saknas en rastgård som en inhägnad plan för hundar.” 

 
”I stadsparken. Mitt i stan: gör en inringad hörna avsedd för att rasta hundar Förslagsvis i hörnet där 
transformatorn ligger. Och därmed ett absolut förbud att rasta hundar på övrig yta Som det nu är 
kanske du lägger din picknick filt precis där en hund kissat för två timmar sedan eller ditt älskade 
babybarnbarn kryper runt i det kissgräset. 
Flytta barnens lekplatsyta till en mer centralt plats i parken! Varför så nära en stor trafikerad gata 
??!! Gör lekplatsen roligare både för barn o vuxna ! Med färger former och material. Sätt upp dörrar 
på utescenen, det är nu en plats för  att  inta alkolhol I övrigt : gör lekplatserna till roliga träffpunkter 
för stor och liten. Sätt upp fler träbänkar på muren runt parken .” 

 

”Stadsparken är underbar men Engelska parken är bortglömd. Det är mycket turister som går igenom 
den och upp/ner för trapporna. Parken är en skamfläck för Lysekil. De två största träden är 
halvruttna och kommer att blåsa ner på husen vid kraftig storm. De har haft torra löv hela 
sommaren. De behöver omedelbart tas ner innan någon olycka händer. Sätt rabatter, buskar och 
blommor och låt denna park bli lika vacker som stadsparken. Varför inte göra den till en 
Rhododendron-park?.” 

 
”Ett blomstrande Lysekil, gärna med fler skyltar som berättar om historien just i denna park eller på 
andra intressanta platser. Gärna med belysning/punktbelysning på vintern.” 

 

”Värna om vår viktigaste resurs: naturen! Den hjälper oss invånare att njuta av Lysekil och är nyckeln 
till vår turism! Håll giriga fingrar och privata intressen borta från våra strandskyddsområden! Det är 
vår skyldighet att lämna detta i oförstört skick till kommande generationer.” 

 
”Göra om Slättevallen till en lekpark för både barn och ungdomar. Med grillplatser osv.” 

 

”Asfaltera alla nuvarande planteringar och gör parkeringsplatser istället. Bristen på parkeringsplatser 
är katastrofal! Låt Lysekil bli ett mecka för alla bilister och erbjud alla FRI parkering med P-bricka året 
runt. Låt bli att plantera så mycket växter, som ingen sedan har tid att sköta. Välkomna istället våra 



"turister" och ortsbor med kunniga "värdar" och lägre priser på museer och liknande och en RENARE 
miljö med bland annat strandstädning varje dag från Maj till September.” 

 
”Utbilda ett antal "guider" i stan, som gratis visar upp och informerar om kommunens alla fördelar 
och möjligheter samt verksamheter. Detta skulle vara "guider" som är anställda HELA året och bokas 
genom kontakt med kommunen och på anmodan direkt kan ställa upp för den som behöver en viss 
tjänst/visning/lotsning. Det skulle vara en resurs "på stan" där alla kan tala om hur de tänker och hur 
de vill ha det. Ungefär som medborgarförslag, men där du istället träffar en fysisk person, öga mot 
öga... Boka tid och ni träffas på stan. Enkelt.” 

 
”Jag bor på Färgaregatan och bor bredvid parken som är längst upp på Färgaregatan innan 
plastgräset. Jag har ett förslag  vad gäller denna park. Som det ser ut idag är det en väldigt tråkig park 
i mitt tycke vad gäller planteringen. I dag består planteringen i mitten av två gröna perenna växter.   

Mitt förslag är om möjligt att man inför nästa års plantering har med denna parken i de fina 
utsmyckningar av blommor som görs på övriga ställen i kommunen. Det passerar dagligen 
människor förbi denna park och en del sitter även där på de bänkar som är utplacerade. 

Det är både invånare i kommunen samt turister, folk från diverse läger på plastgräs och Gullmarsborg 
samt Idrottshall och skolan som passerar förbi eller stannar till en stund. Det vore önskvärt med en 
lite trevligare plantering med fler färger så de som passerar får ett finare intryck och upplevelse av 
denna park. Skall det planteras blomsterlökar även i år kanske man också kunde tänka på denna 
park. Det känns idag som denna park har blivit lite bortglömd.” 

 
Från seglingsveckan 2015 

 

1. De markerade stigarna i Fjälla, framförallt den Gröna Linjen från vägen vid Alsbäck är i 
fruktansvärt dåligt skick. Varför kan man inte ta upp trädet som ligger på joggingspåret? Det har 
legat där i snart två år. Det krävs mycket mer underhåll på motionsslingorna. Torpvandringen 
behöver nya skyltar, vi går där nästan varje dag. Vi är glada över Fjällaområdet men det är svårt 
att ta sig fram.  

2. Skitsnygga rabatter vid Norra Hamnen! Och Stadsparken är jättefin! 
3. Stadsparken är perfekt! (Gör inget nytt med den). Bagarns Hage och Engelska parken är jättefina.  
4. Cykelvägarna i Torpet är ett problem och där behövs ansas. Fixa gång- och cykelvägen där. Det är 

ovårdat kring kyrkogården. Det behövs bättre städning vid Havsbadsparken, det ser lite tråkigt ut. 
Det har funnits ett rostigt räcke (flera år har det varit så) ut mot bryggan vid Havsbadsparken.  

5. Det gamla brottet i Norra Hamnen: Bygg inte där! På något sätt har kommunen missat hela idén 
om stenindustrin. Det är viktigt att bevara den kulturhistoriska aspekten. Curman räddade det här 
området, vi måste bevara det. Vi tar ofta långpromenader längs med Kuststigen, men det hade 
varit bra om det fanns korta instruktioner på plats och en karta på plats så att man förstår hur 
man skall gå. STRÅKEN MÅSTE HÅLLAS IHOP.  

6. Det är svårt att gå längs med stråk efter Badhusberget. Det hade varit fint och bra med trappsteg 
och ledstång längs med kusten (det behövs ingen strandpromenad som på Norra Hamnen men 
något som gör att man kan gå längs med vattnet hade varit jättebra). Nu går folk längs med vägen 
och gör någon runda in mot land. Vi ser jättemånga som tar den vägen. Vi vill ha mer 
stenskulpturer (som i Hunnebostrand). En sådan promenad hade varit väldigt fin.  

7. Hur kan man komma ner från utsiktsplatsen söderut (d.v.s. utsiktsplatsen som Kronprinsessan 
Victoria invigde). Ett till stråk hade varit bra där på något vis så att man slipper gå upp och bara 



vända. Annars tycker jag att så mycket som möjligt skall bevaras på Stångehuvud, badstegar 
räcker! Det hade varit bra med mer saker att göra när det är dåligt väder, mer aktivitetsutbud. Det 
behövs skugga vid vattnet, kanske en pergola eller något annat typ av skydd när man har små 
barn med sig som behöver skydd från solen.  

8. Varför gör ni inte något åt Långevik? Gör nåt åt det! Sanden kryper mer och mer upp och det ser 
förjävligt ut. Återställ badtrapporna där. Gör en riktig cykelbana mellan Finnsbo och Alsbäck så att 
man kan cykla mellan dem och inte behöva ta sig ut på vägen. Utveckla cykelvägen norr om färje-
rondellen! 

9. Skyltar om alla parkers historia 
10. Entrén till Lysekil behöver förbättras. Vi har ju bara en. Man har den fantastiska utsikten. Sen 

kommer man ner till ovalen, efter det är det lite sunkigt. Fisk för tillhåll i gamla konservindustrin. 
Utveckla Södra hamnen som balans mot Norra hamnen. Överfart från Torpet till Fiskebäck över 
Finnsbovägen, promenadväg från Torpet till Fiskebäck. Svårtillgängligt ur säkerhetsperspektiv. 
Ingen GC-väg, bussar i bägge riktningar och bilar. Fortsatt utbyggnad av cykelväg, dels till de som 
jobbar på Preem raff och dels till entré till Fjälla. Norra Hamnen är mycket fin. Parker: Slättevallen 
bra område för barn. Ha en liten lunga där också. Backigt upp till Slättevallen vilket gör att det är 
bökigt för boende att ta sig ner. Lite mer soffor i Bryggarebackens park. Brant backe upp. 
Informationstavla kring parkens historia, bryggeri, stallar brunn. Fin utsikt där uppe! 

11. Vi önskar en gemensam yta för medborgares kontakter. Idag får vi ringa kommun angående 
skötsel av badplats exempelvis skräp runt badstrand! Behöver vi få rensat tillfartsvägar (stigar) till 
samma strand är det ett annat organ (LEVA) vår uppfattning efter dess samtal är att kommunen 
borde ta ett enat ansvar.  

12. Den vackra röda kvarnen ser hemsk ut numera! (Vid Badhusberget) 
13. Jag efterlyser ett trevligt hundbad!  
14. I Fiskebäckskil såg vi en liten enkel byggd krabbracebana. Kul idé till Pinneviken. Vi har fiskat 

mycket krabbor där denna regniga sommar.  
15. Göra rekreationsområdena mer tillgängliga både informationsmässigt och fysiskt 
16. Bättre skötsel av de små fotbollsplaner som finns, exempelvis Tröten och den högst upp på 

Långeviksgatan. 
17. Fler hundrastgårdar, gärna vid Dona! Med utsikt.  
18. Gångvägarna på Stångehuvud: 1. Rök vegetationen utmed gångvägarna. 2. Laga bänkarna! 
19. Önskemål parker: Mellan Vikarvet och Pinnevik önskas mikropark med något litet bord och 

sittplatser. Tennisparken finns ej några sittplatser endast runt banorna. 
20. Fasaden vid gamla konservfabriken, måla tillbaka namnet på skylten! Tråkigt att det togs bort, 

minnesmärke över kulturhistoria. 
21. Ta bort alla bilar från Rosvikstorg och bygg uteservering etc. 
22. Det vore bra för rörelsenedsatta med promenadstråk med ramper, lite bord och stolar för en 

härlig fikastund. Lysekil är fantastiskt.  
23. Flytta ”gravstenarna” från Havsbadsparken! Flytta p-platserna ifrån Rosvikstorg gör om till park 

med servering! 
24. Kallbadhuset skulle rustas upp och vara öppet för alla! Idag alldeles för privat karaktär även om 

det inte är det. 
25. Längst ut på Grötö, superfin utsikt men sunkigt. Lyfta fram Fridhemsområdet! 
26. Släggö borde utvecklas.  
27. Den bästa rekreationsplatsen i Lysekil är: Stångehuvud! Det är rekreation alla årstider. 
28. Varmsaltbassäng (pool= utomhus, nära vattnet för att förlänga säsongen!) Jämför med allmänna 

badet i Göteborg): Uppvärms med fjärrvärme, spillvärme från raffet.  



29. GRÖTÖ: Om det blir av med strandpromenad utanför det ev. blivande shoppingcentret i de gamla 
Lysekilsfabrikerna. Var i Zadar i Kroatien i våras och såg en fantastisk havsorgel på deras 
strandpromenad. Det är en fantastisk turistmagnet och orgeln hade en mjuk, magisk melodi 
jätteskönt att sitta och blicka över havet och lyssna! Sök organ + zadar på google!  

30. Gångstig och gångtunneln mot badplatsen/Fridhem är igenväxt och behöver röjas. Borde också 
vara enkelt att göra stigen vid campingen mer lättingänglig. Förslag att flytta soptunnorna vid 
stranden.  

 

 

 

 

 


