
 

Motion till Kommunfullmäktige i Båstad  

Trygg parkering vid de nya stationsområdena. 

För lite mer än två år sedan invigdes tågtunneln genom Hallandsåsen och de två 

nya stationsområdena en vid södra mynningen och en vid norra mynningen. 

Genom de nya stationsområdena och den ökade turtätheten med tåg både 

söderut och norrut har pendlingsmöjligheterna ökat drastiskt för alla boenden i 

Båstad kommun. Något som vi i centerpartiet välkomnar.  

INBROTT, SKADEGÖRELSE OCH EN KÄNSLA AV OTRYGGHET 

Tyvärr har det visat sig att en del av pendlarna, såväl de som dagspendlar med tåg som de som 

av olika anledningar reser bort längre perioder och nyttjar tåget för detta ändamål har utsatts för 

bilinbrott och skadegörelse på sina fordon. Men det är även en del som upplever områdena kring 

både södra och norra stationsområdena som ensliga och otrygga. Något som vi i Centerpartiet 

anser att Båstad kommun måste ta på allvar och se vad för åtgärder som kan göras för att skapa 

en större känsla av trygghet men även för att minimera skadegörelser och bilinbrott. Hela syftet 

med att främja mljön men även kunna nyttja tåget som färdmedel försvinner om gemene person 

inte kan ta sig till eller från stationen och ställa sin bil där i tryggt förvar. 

Utred och kom med åtgärdsförlag 

Centerpartiet förordar att vi ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, 

skadegörelsen och känslan av otrygghet kan minimeras. Förslagsvis kan olika referensgrupper 

tillfrågas där såväl kvinnor som män som varierande åldrar ingår. Vidare ser vi en vinst med att 

ha områdena bevakade men ger i uppdrag till tjänstemännen att utreda vad som skulle vara det 

mest effektiva för att minimera inbrott och skadegörelsen.  

 

Centerpartiet föreslår: 

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, skadegörelsen och känslan av 

otrygghet kan minimeras för stationsområdena i Båstad och Förslöv. 
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