
Anteckningar förda vid möte 2013-04-01, kl 13.00 i Föreningslokalen, 
Västervall – utveckling Östra Stranden 
Närvarande: 
lars.elmqvist1@comhem.se Lars Elmqvist, Östra Stranden  
Stephan.Lund@varnamo.se Stephan Lund, Måsen 
irepbal@hotmail.se  Ingegerd Reppling-Baltsén, Spoven 
peder@prefab.nu  Peder Gustavsson, Spoven 
Sven-erik.martinsson@comhem.se Sven-Erik Martinsson, Hästskon 
   Ulf Eriksson, Hästskon 
lennart.boden@telia.com  Lennart Bodén, Svanen 
035104902@telia.com  Bo Persson, Norra Väret 
hans.larsson.vmo@telia.com Hans Larsson, Södra Väret 
catarinaniklasson@hotmail.com Catarina Niklasson, Gatehus 
kilagard1@hotmail.com  Åsa Kilagård, Johannistorp 
bo.edlund@hotmail.com  Vivianne Edlund, Västervall 

Förhindrade: 
k-a.thylander@telia.com  K-A Thylander, Knipan 
ronny@knipan.se  Ronny Jansson, Knipan,  
Bengt.gustafson@telia.com Bengt Gustafson, Knipan 
dan_hstd@yahoo.se  Dan Gustafsson, Tärnan 
lena.w.petersson@se.issworld.com Lena Petersson, Västervall 
anders.grantz@hotmail.com Anders Grantz, Strandtorp 
anders.norberg@ge.com  Anders Norberg 
hanze@hotmail.com  Hans Zetterström, Johannistorp  
  
Lennart Bodén, Svanen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.   

De närvarande presenterade sig och angav vilken förening de representerar.  

Lennart informerade om mötet den 10 mars beträffande  HEMS:s nya avgift  på 869 kr 
per stuga och år. Som beslutades på mötet har en skrivelse skickats till Halmstads 
Kommun med begäran om differentierad taxa samt även med en begäran om att få träffa 
kommunpolitikerna. 19 stugföreningar stod bakom skrivelsen. Svar kom omgående från 
Henrik Oretorp, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Han återkommer efter påsk med 
ett mötesdatum. Mötet beslutade att Lena Petersson, Lars Elmqvist och Lennart Bodén 
kommer att deltaga från Östra Stranden. De kommer då att ta chansen att ta upp även andra 
frågor med kommunpolitikern. Några av mötesdeltagarna hade redan fått fakturan från HEM 
och mötet konstaterade att det är inget att göra åt kostnaden för 2013 men av rättviseskäl och 
för framtiden är det bra att vi markerar.  Poängterades också att det är bra att vi är så många 
föreningar, som ställer sig bakom våra åsikter. Det blir en bra plattform för framtiden.  Det är 
viktigt att vi inte skapar motsatsförhållanden mellan Halmstadbor och turister. Vi har 
gemensamma intressen i havet, stranden och miljön. Förslag kom om att kontakta Allmän-
nyttan i Halmstad.  

Mötesdeltagarna fick ge sina synpunkter på vilka ärenden som är viktigast för att utveckla 
Östra Stranden: 

• Erodering av stranddynor 
• Städning av stranden.  
• Hagöstigen behöver grusas. Den tjänstgör som både motionsslinga och gångväg. 



• Räddningsvägen, lilla Köpenhamn, sköts för dåligt.  
• Försöka få ”blå flagg” 
• Bilkörning på Sommarvägen. Bilarna kör för fort. 
• Diken runt om Hästskon som inte sköts 
• Kontaktperson från Halmstads Kommun till våra möten – vi vill skapa en bättre 

dialog. Vi kanske behöver två former av kontaktpersoner. En för planering och en för 
vissa frågor som gatubelysning, väggupp osv. 

Önskemål om ett kallbadhus i Halmstad, en gemensam anslagstavla för Östra Stranden 
och information om våra hemsidor. Mötesdeltagarna uppmanades att lämna uppgifter om 
sina hemsidor. Följande uppgifter kom in: 
www.ostrastranden.se 
www.masen.info 
www.norravaret.se 
www.gatehus.se 
www.knipan.se 
www.vastervall.se 
www.hastskon.se 
 
Mötet kom också fram till att det är bra att bjuda in representanter från kommunen och 
närpolisen till våra föreningars årsmöten. 

Konstaterades igen att Kommunen har blicken vänd mot Tylösand i stället för Östra Stranden. 
Vi bör poängtera att det under högsommaren finns 10.000 personer på Östra Stranden som 
spenderar pengar i Halmstads Kommun. 

Beträffande nyheter om kustvägen informerade Stephan Lund, Måsen om ett samrådsmöte, 
som han var inbjuden till för 3 månader sedan. Studentbyn fick inte permanent bygglov. En 
del studentbostäder kommer att rivas. Måsen har inte protesterat för det blir snarare bättre för 
deras del. Området mittemot handikappsbadet – vad är planerat för det? Kanske en fråga att ta 
upp med Henrik Oretorp.  

Diskuterades vidare vem som är bäst när det gäller underhåll av vägar. NCC, Peter 
Ingemarsson, som bor på Tärnan rekommenderades. E-mail: peter.ingemarsson@ncc.se 

Tidpunkt för nästa möte fastställdes till söndagen den 25 augusti klockan 11:00 i 
Föreningslokalen på Västervall. 

 
Vid anteckningarna: 
 
 
Vivianne Edlund 
Fritidsområdet Västervall Ek förening 


