
Tillkomsten av Östra Stranden i Halmstad ek. för. 
 
En fråga som stugägare stötte och blötte under många år var en önskad anslutning till 
Kommunens vatten- och avloppsnät.  
Redan i Kommunens ”Program för fördjupad översiktsplan för Östra Stranden 19890413” 
angavs att Länsstyrelsen föreskrivit att alla stugor skulle anslutas till kommunalt avlopp före 
1993 för att minska utsläppen i Laholmsbukten, med på något sätt hade detta förträngts. 
 
Intresseföreningens styrelse hade under flera år lagt ned mycket arbete och gjort 
framställningar till Halmstad Kommun om en anslutning av vatten och avlopp. Kommunen  
genomförde utredningar med kostnadsberäkningar för en VA- anslutning. Ett antal enkäter 
gjordes och en enkät år 2000 visade på en 60-procentig anslutning. Intresset var dock enligt 
Kommunen inte tillräckligt för ett kommunalt genomförande! 
Vid Intresseföreningens årsmöte 2002 tillsattes en arbetsgrupp på 8 personer, varav två från 
Intresseföreningens styrelse. Uppdraget var att arbeta fram ett förslag till hur 
investeringskostnaderna för en vatten- och avloppsanläggning skulle kunna lösas. Klart var då 
att Kommunen inte kom att gå in med medel. 
 
Arbetsgruppen startade omedelbart sitt arbete och under hösten 2002 hölls tre protokollförda 
och under våren 2003 två möten i den stora arbetsgruppen. 
En mindre arbetsgrupp på tre personer, Ingvar Bengtsson, Lars Elmqvist och Ulf Håkansson, 
valdes vars uppgift var att bl a förbereda ärendet och ta fram förslag till arbetsgruppen som 
senare kunde behandlas av Intresseföreningen. 
Arbetsgruppen genomförde ett stort antal sammanträffar med representanter för Kommunens 
olika förvaltningar, banker och andra stugföreningar som arbetat med liknande projekt. 
I ett relativt tidigt skede insåg gruppen att bildandet av en ekonomisk förening var en 
förutsättning för att lyckas. 
Skulle projektet gå att genomföra var det också nödvändigt att ett stort antal stugägare skulle 
ansluta sig och det fick därför inte bli för kostsamt. 
Ett anbudsunderlag togs fram av gruppen, vilken skickades ut till ett antal entreprenörer. Efter 
analys av anbuden beräknade visade det sig kostnaden visserligen var betydligt lägre än vad 
Kommunen beräknat, men för ett genomförande måste man att räkna med att minst 80 procent 
av stugägarna skulle ansluta sig. 
En intresseförfrågan skickades ut och till denna anslöt sig direkt nästan 70 procent. En 
bedömning gjordes det var möjligt att gå vidare och en ekonomisk förening bildades den 14 
juni 2003. På ett informationsmöte den 22 juni 2003 informerade gruppen om det kommande 
projektet och stugägarna kunde därefter teckna sig som medlemmar i den ekonomiska 
föreningen. Ganska snart hade 80 procent av stugägarna anslutit sig och projektet kunde 
starta.  
Till sommaren 2004 kom stugorna på Strandskatan, Viggen och Snäppan sålunda att ha 
tillgång till vatten och avlopp i sin egen ägda anläggning. 
Farhågorna om problem med grundvatten och återställning av miljön kom på skam, och trots 
att ledningarna lades på frostfritt djup var de flesta spåren efter grävningsarbetena borta redan 
efter ett par månader.   
 
 


