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Program för

BRASTAD CENTRUM
Lysekils Kommun

SYNPUNKTER FRÅN
SAMRÅDSMÖTE
Brastad Folkets Hus 2013-11-21
Torsdagen den 21 november kl. 19.00 hölls ett programsamråd för Brastad centrum.
Mötet hölls i Brastad Folkets Hus där ett drygt 30-tal personer medverkade och
framförde sina synpunkter. Nedan presenteras en kort sammanfattning av de
synpunkter som diskuterades.
 Programmet anses vara ett intressant förslag som ger Brastad goda förutsättningar
att utvecklas.
 För att Brastad ska ha en chans att utvecklas krävs att dagens utbud av kommunal
service inte försämras.
 Positiva åsikter om det föreslagna parkstråket och önskemål om en fortsatt länk norr
om planområdet.
 För få allmänna parkeringar i centrala Brastad.
 Coops parkering är trång och ofta full.
 Torgytan vid Coop är omtyckt.
 Förslaget om välkomstskyltar till samhället gillas. Däremot har den norra infarten
glömts bort i handlingen och påpekas vara lika viktig som den södra. En
välkomnande skylt efterfrågas också västerifrån.
 Området söder om delområde 3 behöver rustas upp/förändras. På platsen har det
tidigare legat en mack. Området utpekas som ev. framtida busshållplats.
 Parkeringen vid Husqvarnas infart är trång.
 Infarten till Husqvarna måste flyttas. Det mest diskuterade förslaget var anslutning
via bussterminalen och utfart vid Stångenäsvallen.

 Cykelvägen vid rondellen (längs med delområde 3): En kantsten borde anläggas för
att undvika grus från anslutande fastighet att spridas ut på cykelbanan.
 Fler mindre/billigare lägenheter efterfrågas, framförallt för äldre t.ex.
trygghetsboende med tillgång till samlingslokal. Flera förslag riktar sig till området
söder om vårdcentralen (före detta polishuset) där marken ägs av kommunen.
 Att minska hastigheten längs väg 162 är för många en prioriterad fråga. Eventuella
farthinder och upphöjda övergångsställen längs sträckan förespråkas medan andra
har åsikten att en minskad hastighet inte ska ske genom gupp och avsmalning av
väg. Ett förslag på 30km/h föreslås för genomfartstrafik.
 Hastigheten längs Kyrkvägen belyses också som ett problem.
 Vad händer i centrala Brastad om järnvägen tas ur bruk alt. försvinner helt? Olika
scenario efterfrågas.
 En skatepark vid före detta polishuset föreslås. På samma plats framförs också
önskan om en minigolfanläggning.
 En mindre lekpark i Nyströms park efterfrågas för att locka barnfamiljer.
 Önskemål om att flytta återvinningsstationen längre bort från busshållplatsen
presenteras men samtidigt ställs krav på praktisk och lättillgänglig sortering.
 Nyströms park är i behov av upprustning.
 Parkeringsfrågan får inte glömmas bort om fler bostäder tillkommer.
 För att locka fler boende till Brastad föreslås en satsning på fler industrier i
Hallinden.
 Gräsytan norr om Husqvarna föreslås tas i anspråk av omgivande verksamheter.
 Bussarna borde inte korsa Kyrkvägen.

