
Östra Stranden 2015-04-06 

Närvarande från alla föreningar utom Strandtorp och Tärnan 

¤  Tidplanen för nya genomfartsleden ligger fast. När den är genom- 

     förd  avlastas Laholmsvägen med ca 6000 fordon/dygn. 

     Anslutningen efter Västervall ner mot hamnen ej färdigplanerad. 

¤  Kommunen har inga planer på att göra något åt erosionen av 

    stranden. I detta fall tyckte många att vi borde kräva av kommunen 

    att något görs. Enligt nya plan o bygglagen är kommunen skyldig 

    att sköta detta. Det bestämdes att en skivelse till kommunen skall 

    göras. Marie Olsson (politiker) Oretorp, Media. 

    Samtidigt ska vi tacka för att stranden sköttes mycket bra under 

    förra säsongen. 

¤  Området kring Vågbrytargatan är mycket vattensjukt. 

¤  Kommunen har inga planer på att göra något åt översvämningar 

    eller utsläppen  i havet vid Fylleån. Gatehus har börjat bygga egna 

    skyddsvallar mot vattnen. 

¤  Spångarna vid havet håller på att åtgärdas och ska vara klara till 

    att säsongen startar. 

¤  Södra badvägen borde åtgärdas, både belysning och skick. 

    Ex. önskemål om belysning måste framföras till kommunen, innan 

    planen för året fastställs i februari varje år. Bjuda in politiker ?  



    

¤  Johannistorp har önskemål om att öppettiderna för sina service- 

    byggnader ska följa sommar resp. vintertid. Hittils har man inte fått 

    något gehör för detta från kommunens sida. 

¤  Det byggs en del på områdena där det är möjligt, enligt den nya 

     Attefall och även i övrigt. 

¤  Föreningarna kan samfakturera taxan för återvinningscentralerna. 

    Avgiften är för närvarande 976:-/år. Om en förening samfakt. blir 

    kostnaden 854:- / stuga och år, alltså en besparing på 122:-/stuga. 

    De flesta föreningarna har inte tänkt göra detta pga för mycket ad- 

    ministration. Om man vill genomföra detta ska man ta kontakt med 

    HEM o maila alla namn och adresser på de stugägare som står för 

    räkningen idag samt en adress till den som nya räkningen skickas   

    till. 

¤  Fiber på Östra Stranden, kostnad 4700:- / stuga ( kontrollerat    

    4800:-☺) ett fantastiskt pris. 

¤  Avfallssortering kommer förmodligen att genomföras vid årsskiftet. 

¤  Ensamkommande flyktingbarn har Stugförmedligen ansökt om. 

    Bevaka. 

¤  Barockbyn – Vad hände ? 

¤ Studentbostäder innan hösten. Finns det bygglov? 



¤  Lennart Bodén på Svanen skall prata med en politiker , Henrik 

    Oretorp, om en del frågor samt kolla om han är intresserad av 

    att närvara vid nästa möte. 

¤  Arrendet på strandområden är ej klart. Övriga områden är friköpta. 

 

Västervall      Stugor säljs. Medlemsenkät 84% svar. 

Norra Väret   Lugnt 

Svanen            Lugnt 

Hästskon         Lugnt. 1 stuga såld. 19 inbrott. Diket mot Hagöstigen 

                          Konflikt med kommunen. 

Knipan              Lugnt  1 ägarbyte 

Johannistorp   Lugnt, få ägarbyten, lite byggnation. 

Gatehus            Lugnt, byggt skyddsvall mot Fylleån. 

Östra Stranden  Lugnt, Tax.värde 138 milj. 

Måsen                10 inbrott, höjt tax.värde, fåtal stugor sålda. 

Spoven               Lugnt, fåtal stugor sålda, rensat mot järnvägen. 

Södra Väret        Lugnt, några stugor sålda. 

NÄSTA MÖTE 30 augusti kl. 11.00. 

Magnus Hyll – Peder Gustavsson – Ingegerd Reppling Baltsén                    

 

 


