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      Nr 1, 2010 
 

Så var det då dags för lite ny information. 
 
 
 
Träffar med kommunen 
 
Som ni vet så hade Hallandsposten under förra året flera artiklar om Östra Stranden. 
Rubrikerna var bl. a Krigsstämmning råder på Östra Stranden, Stugägare privatiserar, 
Stigar stängs av m m. Detta fick politikerna att ge fastighetskontorets tjänstemän uppdraget att 
diskutera med föreningen om tolkningen av nuvarande avtal och hur detta skall hanteras i 
framtiden. 
Föreningen har hittills under våren haft tre träffar med kommunen i ärendet. Vi kan konstatera 
att det inte är enkelt att hitta några lösningar. Kommunens uppfattning är att allmänheten skall 
ha full tillgänglighet till området och ingen inhägnad är tillåten. Ett av problemen är även att 
Fastighetskontoret äger marken och har ansvar för denna. Byggnadskontoret ansvarar för 
byggloven som avser byggnaden. Från byggnadskontoret informerar man även om att flera 
olovsärenden anmälts under senare tid. Någon samverkan sker inte mellan Fastighetskontoret 
och Byggnadsnämnden.  
Uppfattningen nu är att man anser att stugägare tar i anspråk allt mer mark som hägnas in med 
trädäck, staket, murar, häckar m.m. 
Från vår sida har vi framfört att mycket av det som kommunen påpekar har varit under många 
år. Vi kan väl kanske inte bortse ifrån att det under senare tid har skett en viss utbredning i 
området. Vi har även påpekat att byggnadskontoret hanterar bygglov på olika sätt vilket har 
skapat irritation bland stugägare. Det som nu diskuteras är att stugägaren skall begära någon 
form av tillstånd innan byggnation sker. Vi fortsätter dialogen med kommunen och 
återkommer till er med information. Frågan kommer även upp på stämman. 
 
 
Städdag på stranden 
 
Fredagen den 14 maj kommer stranden och dynerna att städas. Samtliga stugföreningar på 
stranden är inbjudna av kommunen att hjälpa till.  
Vill du vara med och hjälpa till så kan du anmäla dej till, Lars Elmqvist 070 625 42 74  
senast 10 maj. 
 
Besiktning av VA  
Vi vill åter uppmana de stugägare som inte fått sin va-installation besiktad att omgående  
kontakta Bengt Karlson 070 913 60 93 för att bestämma tid för besiktning. 
 
Adress- ägarförändringar, mailadresser 
 
Tänk på att ni vid adressförändringar omgående anmäler till kassören nya adresser med tel.nr. 
Vid ägarförändringar gäller att ni skickar kopia av köpe eller överlåtelsekontrakt så att vi kan 
göra nödvändiga förändringar Har du/ni mailadress anmäl detta till  
ingvar-bengtsson@telia.com så får du information via mail. Vid snabba informationer är det 
särskilt viktigt att vi får tillgång till ev. mailadresser. 
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Asfaltbeläggning 
 
Föreningen har nu fått klart med en fortsättning av asfaltbeläggningen. Arbetet har redan 
påbörjats och de delar som är aktuella är nedfarten vid Snäppan och söderut från toaletten 
mellan Viggen och Snäppan. Vidare kommer beläggning att göras i förlängningen 
Majstångsvägen till toaletten Strandskatan samt vid boulebanan och genomfarten Viggen 
söderut. 
Viktigt är att alla håller ned hastigheten då vi kör i området  
 
 
 
 
Med hälsningar 
Styrelsen 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist 
 


