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Nr 2 2008 
Hej! 
Då var det redan dags för information nr 2 
Vatten i området 
Som vi informerade om i förra informationen var ett nytt möte med kommunen på gång men 
ej då tidsbestämt. Mötet var nu den 3 april då föreningens arbetsutskott tillsammans med 
Bengt Karlsson träffade Lars Nielsen, chef för förvaltarenheten och Gunnar Lindell, ansvarig 
förvaltare, på kommunen. 
Frågan var att ånyo diskutera igenom dom problem vi hade under förra året med förstörda 
vägar och översvämningar i området. Vi vill nu informera er om det aktuella läget. 
 
Gunnar L informerade om att samtliga av befintligt dräneringssystem nu skall vara 
genomspolade. Utloppen vid havet är öppnade. Den brunn som ej fungerat vid Viggen 165 
är nu lagad och klar. 
Tillfartsvägarna till området skall ses över och ett nytt ytskikt skall tillföras, oljegrus eller 
liknande. Detta arbete är beställt och skall utföras skyndsamt och vara klart före säsongen 
Föreningen har här påtalat att särskilt nerfartsvägen mellan Viggen och Snäppan samt 
nerfarten vid Snäppan är under all kritik och knappt farbar. Här är vår uppfattning att ett nytt 
bärlager måste läggas innan en annan beläggning läggs. I samband med detta bör även 
dränering läggas vid sidorna och kopplas till befintliga brunnar. Gäller nerfarten mellan 
Viggen och Snäppan. 
Beträffande föreningens krav om ytterligare dräneringar i området enligt det material som 
föreningen tidigare presenterat för kommunen informerar Gunnar L att en utredning har 
beställts med direktivet att se över vad som kan göras och kostnaderna för detta. Utredningen 
skall vara klar före säsongen och med föreningens tidigare dokumentation som grund. 
Kommunen kommer här troligen att använda sig av utomstående konsult. Vi har framfört att 
det är oerhört viktigt att detta sker så fort som möjligt och att även vi kan och vill medverka 
vid utredningen då vi har stor kunskap om var problemen är som störst. Detta tack vare det 
som ni bidrog med under förra året. Vi har också framfört att det är viktigt att åtgärder sätts in 
snarast möjligt.  
Från kommunen framför man att man först måste veta vilka kostnader det för med sig innan 
man kan ta ställning till vad som skall göras. Det kanske inte är möjligt att påbörja arbetet i år. 
Det är heller inte klart att allt kan göras samtidigt beroende på att ekonomiska medel saknas. 
Föreningen vill att utredningen och arbetet startar så fort som möjligt och vi tror inte att 
arbetet är så omfattande då vi vet var problemen finns. Vi har även tagit upp möjligheten att 
vi själva startar arbetet och senare skicka faktura till kommunen. Flera av er har ju tidigare 
påtalat vikten att detta måste lösas och att ni är beredda att hjälpa till. 
Till detta säger i dagsläget kommunen nej till då det är kommunen som äger marken. Det kan 
komma upp frågar om garanti för arbetet. Vad händer om någon skadas under pågående 
arbete mm. 
Kommunen har dock sagt att man skall försöka få utredningen klar så snart som möjligt och 
att man är positiv till att vi kan medverka med den kunskap vi har. 
Vi återkommer till er så snart något händer. 
Föreningsstämma 
Föreningens årsstämma blir söndagen den 22 juni Kl 13.00 i Knipans lada som ligger på 
fritidsområdet Knipan. Mer information kommer senare. 
 
På hemsidan www.ostrastranden.se finns nu skrivelserna som skickats till Kommunen, Hem 
AB, Vägverket samt minnesanteckningarna från vårt möte med övriga föreningar på stranden. 
Med hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek. för. 
Lars Elmqvist 
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