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Vatten i området 

I förra informationen uppmanades stugägare att rapportera problem i form av ej fungerande 
brunnar och stående vatten i området. Det var många som hörde av sig och även skickade in 
foton som dokumentation över eländet. Styrelsen har därefter gjort en sammanställning och 
markerat utsatta områden på kartor där vi också ritat in befintligt dagvattensystem. En 
skrivelse som beskriver situationen och en åtgärdslista har presenterats för kommunen 
(fastighetskontoret) vid ett möte den 27 september. Vid mötet kom vi överens om att 
kommunen skall kontrollera om och hur nuvarande dagvattensystem fungerar. Trasiga 
brunnar skall lagas. I åtgärdslistan finns även krav på kontinuerligt underhåll av nuvarande 
system. Frågan om vad som kan göras för att minska risken för stående vatten i området 
kommer kommunen att begära hjälp att utreda av den byggenhet som finns inom kommunen. 
Vi har här utsett Bengt Karlsson som styrelsens kontaktman i ärendet. När detta arbete kan 
komma igång vet vi inte i dagsläget men vi kommer att ligga på så mycket vi kan. Tyvärr har 
vi fått signaler dom sista dagarna att samtliga förvaltningar i kommunen har fått 
besparingskrav från kommunledningen inför 2008. Hur detta påverkar vårt ärende vet vi inte 
för dagen.  
 
Belysning i området 
Stämman uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheter till en utökning av belysningen i 
området. Vi har haft uppe frågan med kommunen som säger man inte har några planer på 
ytterligare belysning utan att det är en fråga för föreningen att själv ordna. Vad som krävs är 
ett godkännande från kommunen. Styrelsen har därför beslutat att undersöka vad kostnaden 
skulle bli och om vi kan få tillstånd från kommunen för detta. Stämman 2008 får då ta 
ställning till hela ärendet. 
Stämman fick även uppdraget att utreda vad som kan göras åt numreringen av stugorna som 
kan upplevas ologisk. Vi har varit i kontakt med räddningstjänsten som säger att dom har bra 
kartor över området och upplever inte att någon ändring behövs. Styrelsen har beslutat att ta 
fram bättre informationstavlor över området och sätta upp dom vid lämpliga platser. Vi 
hoppas att detta kan bli klart till våren 2008. Vi vill dock uppmana alla som inte har 
stugnummer på sina stugor att sätta upp detta och då på den stugvägg som är närmast ”väg.” 
 
Hemsida 
Styrelsen har beslutat att lägga upp en hemsida för föreningen. Arbetet har påbörjats och vi 
hoppas komma igång till sommaren 2008. 
 
Boulbana 
Boulbanan är nu färdigställd och finns för användande mellan Viggen och Strandskatan. Vi 
hoppas att den blir flitigt utnyttjad under det kommande året. 
 
Trädfällning 
Då flera har hört av sig både till kommunen och till styrelsen och önskar få träd fällda är vi 
överens med kommunen att göra en sammanställning över önskemålen. Dom stugägare som 
önskar få träd fällda hör av sig till, Lars Elmqvist tel 036 92537, 070 625 42 74 senast 30 dec. 
Det är som senaste gången att det är kommunen som godkänner om man kommer att fälla 
träden. Tänk även på att ni skall vara överens med grannen om önskemål att få träd fällda.   
 
Med hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek.för. 
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