
Grön strategi – Bilaga 8 

 

Workshop med politiker och tjänstemän 160302 

Del 1: Friluftsområden, friluftsaktiviteter och deras 
tillgänglighet 
 

STYRKOR 

Vilka styrkor har våra friluftsområden, leder och friluftsaktiviteter? Vilka 
ekosystemtjänster främjar de idag? 

Natur i tätorten, närhet Centrala naturområden (flera ekosystemtjänster) 
Tätortsnära (lättillgängligt) 
Tröte- och Rotemyren 
 

Badplatser  Badmöjligheter centralt 
God tillgång på badmöjligheter/badplatser 
Badplatser 
 

Fin och varierad natur Variationen (sten, skog, hav…) 
Hav möter land 
Sol över hav i tre väderstreck 
Många fina platser 
Gullmarsskogen 
Skog finns i Trälebergskile och Fiskebäck  
 

Aktiviteter Enastående klättermöjligheter 
Gott om sportfiskeplatser 
Skidspår i Fjälla 
 

Ren miljö Ren luft 
Rent vatten 
 

Mötesplatser Norra Hamnens strandpromenad som mötesplats 
Havsbadsområdet som mötesplats 
 

Samarbeten Brett föreningsliv 
 

 
 

  



BRISTER 

Vilka brister ser vi att våra friluftsområden, leder och friluftsaktiviteter har idag? Utnyttjar 
vi inte till fullo de ekosystemtjänster som de skulle kunna bidra med? 

Skyltning och information Brist på skyltning/portaler som bjuder in till friluftsområden 
Vi använder inte modern teknik (digital) 
Brist på information 
Brist på markerade vandringsleder 
Dålig skyltning, behövs ett helhetsgrepp så att det inte blir rörigt 
Skyltar ser olika ut 
 

Faciliteter i 
friluftsområden samt 
tillgänglighet 

Gästtoaletter saknas. De bör vara fräscha och välskötta, får gärna 
kosta. 
Parkeringsmöjligheter saknas i flera områden 
Vindskydd saknas (åretruntperspektiv) 
Ingen badplats tillåter hundar 
Brist på tillgänglighet 
Gullmarsskogen känns långt bort och är otillgängligt, anonymt, vad 
finns det där?  
Inga P-platser i pulkabacken i Gullmarsskogen 
Ingen busshållplats nära Gullmarsskogen 
Grillplatser saknas 
Utegym saknas 
 

Leder, stigar Brist på ridvägar 
Brist på cykelvägar 
Dålig koppling till Fjällaområdet via gång/cykelstråk 
GC-väg saknas till Gullmarsskogen 
Rundslingor Kuststigen behövs fler 
 

Översvämningsrisk Vi har inte koll på havsnivåhöjning och/eller skyfall, vad kan hända? 
Havsnivåhöjning 
 

Skötsel, drift Brist på skötsel av badplatser – t ex Långevik och Gullmarsbaden 
Naturvårdsskötseln generellt 
Prioritering av friluftsområdena saknas. Vilka ska man satsa pengar 
på? 
 

Samarbeten Dialog och samarbete med föreningsliv fungerar dåligt. 
 

 

  



MÖJLIGHETER 

Hur kan vi utveckla våra friluftsområden, leder och friluftsaktiviteter för att stärka deras 
samhällsnytta, dvs stärka de ekosystemtjänster de kan bidra med? 

Skyltning och information Portaler som informerar och bjuder in till friluftsområden 
Utnyttja IT för information (app, mobil hemsida) 
Marknadsföra/informera om områdena 
Cykelleder införs på karta/app 
Markera/skylta till promenadstigar och sevärdheter 
Marknadsför kajakhamnen 
Fler markerade vandringsleder 
Information – skylta stråk 
Naturguide – app? För turister och invånare. 
Bättre marknadsföring av Gullmarsskogen 
Tydliga entréer till Gullmarsskogen samt dölja industrierna vid 
Fjällabacken 
Organiserad kommunikationslänk 
Bättre info 
Infarten vid Finnsbo 

Faciliteter i 
friluftsområden samt 
tillgänglighet 

Tillgängliggöra 
Ordna fler grillplatser 
Fiskebrygga 
Göra det lilla extra för badplatserna 
Grillplatser vid Fjällabacken 

Leder, stigar, transport Förbättra kopplingen till Fjälla/Gullmarsskogen 
Möjlighet att ta sig till Skeppsholmen 
Binda ihop tätorten med Gullmarsbaden 
Skapa möjlighet att ta sig runt längs vattnet 
Cykelväg till Gullmarsskogen – binda ihop 
Fler stråk i Trötemyrsområdet 
Strategiska markköp för att kunna skapa för kommunen viktiga 
vandringsleder/kopplingar mellan stad och friluftsområden.  

Översvämningsrisk Översvämningsskydd (grönytor) planeras vid ombyggnad av kajerna  
Skötsel, drift Förbättra underhållet av stigar/leder 
Aktiviteter - idéer Stadsvandringar 

Samarbeta med föreningar 
Fiskemöjligheter 
Ridturism 
Mountainbike-sträcka eller område 
Naturturismen 
För att öka turismen: ren stad, trivsel, restauranger på rätt ställen 
Städhelg i Lysekils kommun 
Strategiska markköp för att skydda/stärka aktiviteter som klättring.  

Nya näringar Sjöpungsodling 
Havsbaserad fiskodling 
Biodomer med fjärrvärme från Preemraff 

 



HOT 

Vilka hot skulle kunna förhindra och försvaga den samhällsnytta/de ekosystemtjänster 
våra friluftsområden, leder och friluftsaktiviteter kan bidra med? 

Leder, stigar Överexploatering/överutnyttjande av områden leder till 
nedskräpning och slitage på naturen 
 

Miljörisker Vrak från andra världskriget, risk för oljeläckage längs kustlinjen 
Övergödning-bottendöd-algblomning 
Oljetanker som går på grund 
 

Skötsel, drift Medel saknas för att underhålla områden och leder. Ansvarsfrågan 
otydlig. 
Eftersatt underhåll på vandringsstigar 
Eftersatt röjning 
Brist på pengar för skötsel/drift 
Andra kustkommuner springer om, nedgånget i Lysekil  
 

Allmänhetens agerande Privatpersoner stänger av tillgänglighet till naturområde 
Privatpersoner tar kommunal mark i anspråk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 2: Mötesplatser och stadsstråk 
Detta är områden i staden såsom stadstråk, stadsentréer, parker, lekplatser, idrottsplatser med flera.  

 

STYRKOR 

Vilka styrkor har våra mötesplatser och vårt stadsstråk? Vilka ekosystemtjänster främjar 
de idag? 

Natur i staden Udden – mötet land/vatten ger attraktivitet 
Stångehuvud 
 

Parker Stadsparken: ligger centralt, inbjudande, lugn, hälsa, sociala möten, 
biologisk mångfald, äldre träd, icke kommersiell yta 
Mikroparker: kan vara små målpunkter längs stråket runt udden 
Park nära torget 
 

Ekosystemtjänster Rekreation och friluftsliv 
Näringsliv, turism, kultur 
Social mötesplats  
Estetik 
Kulturella tjänster 
Biologisk mångfald 
 

 

BRISTER 

Vilka brister ser vi att våra mötesplatser och vårt stadsstråk har idag? På vilket sätt 
utnyttjar vi inte till fullo de ekosystemtjänster som de skulle kunna bidra med? 

Torg och stråk Snuttifierade stråk, Kungsgatan tar slut i en kurva – gör om! 
Idag går man Kungsgatan – och så vänder man 
Rosvikstorg är dåligt utnyttjat (bara P-platser) 
Ingen naturlig fortsättning på strandpromenaden i Norra Hamnen 
 

Faciliteter  Väderskydd saknas på vissa platser 
För få kolonilotter, borde spridas ut och finnas 5-10 lotter per plats 
 

Parker  Mikroparker har potential men utnyttjas inte idag 
 

Belysning, trygghet Belysning saknas 
Bilvägar belysta, GC-vägar inte belysta. Otrygghet. 
 

Skötsel, drift Underhåll och renhållning brister, gör att vi inte får ut hela nyttan 
Skötsel bristfällig 

 



MÖJLIGHETER 

Hur kan vi utveckla våra mötesplatser och vårt stadsstråk för att stärka deras 
samhällsnytta, dvs stärka de ekosystemtjänster de kan bidra med? 

 

Torg och stråk Rosvikstorg: ta bort toaletter, mer grönt, mötesplats, bänkar, året 
runt 
Tydliggöra trafikgestaltning, nu inte tydligt var man ska köra bil 
Ta grepp om Södra hamnen, ”Lysekils hjärta” 
Återta Havsbadsområdet 
Portaler 
 

Parker Mikroparkerna kan fungera som bryggor/länkar för biologisk 
mångfald 
Teman i mikroparkerna, för att få invånare/skolor mer aktiva (ex 
Uppsala påskträd) 
 

Lekplatser, skolgårdar Mer utmanande lekplatser, speciellt för större barn 
Stockar och sten, inte färdiga lekredskap 
Temalekplatser, dragningskraft även för turister 
Vad har människor från andra delar av världen för önskemål om 
lekplatser? 
Skol- och förskolegårdar kan vara inbjudande andra tider på dygnet 
 

Faciliteter, aktiviteter  Året runt-bänkar, ta inte bort allt på vintern 
Grillplatser och utegym 
Mer bad i centrum i Södra hamnområdet 
Fördjupa kunskapen om historien, t ex stenbrotten 
 

Belysning, trygghet Från Campus Väst till Vikarvet aktivitetsstyrd solcellsbelysning 
Belysningspunkter på skol- och lekplatser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOT 

Vilka hot skulle kunna förhindra och försvaga den samhällsnytta/de ekosystemtjänster 
mötesplatserna och vårt stadsstråk kan bidra med? 

 

Skötsel Okunskap om att det kostar pengar att sköta grönytor 
Minskat värde pga minskad status, kan leda till exploatering 
 

Belysning, trygghet Bristande trygghet (rånrisk mm) 
Ett hot mot skol- och förskolegårdar att det känns otryggt och mörkt 
 

Trafik Farten i södra delen för hög 
 

Kajen Kajkanter, stegar, dödsfara 
Kajkanter, erosion 
Havsnivåhöjning 
Havsnivåstigning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


