
Möte med stugföreningarna på Östra Stranden den 2021-09-05. Utveckling 

Östra Stranden I Västervalls samlingslokal. 

Lisa hälsade oss välkomna till Västervall. 

Kent Gillberg hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Närvarande stugföreningar var Knipan, Svanen, Måsen, Västervall, Norra Väret, Gatehus, Hästskon, 

Spoven, Johannistorp, Strandtorp och Östra Stranden (Strandskatan, Viggen och Snäppan). 

Ej närvarande, Tärnan och Södra Väret 

Föregående anteckningar gick igenom och det återkommer vissa saker anteckningarna för dagen. 

Södra Infarten: Torsten Rosenqvist har slutat som projektledare och en ny har tillkommit som vi inte 

kommer ihåg namnet på. Stephan Lundh hör av sig en gång per månad för att kolla hur långt man 

kommit i planeringen. Samråd enligt uppgift 2 veckan i december 2021. 60–70 synpunkter har 

kommit in. Vad gäller bullerdämpande åtgärder vid Svanen och Knipan så pratas det om 2024. Björn 

tar kontakt med ordförande och vice ordförande i Miljö och hälsa för att höra vad som händer efter 

mötet på Svanen och Knipan i våras. 

Motorcykeltävling på stranden: Tävlingen ska bli av i höst enligt ännu okontrollerade uppgifter. Vi 

får följa utvecklingen. 

Råttor: De flesta föreningarna har problem med stora råttor och det har fångats väldigt många under 

några år. Kent kollar om vi genom att samla alla föreningar kan få en billigare offert. Enligt uppgift är 

kommunen skyldig att se till att det är råttfritt vid in och utlopp vid avloppen. 

Vildsvin: Har varit lugnare i sommar när det rör sig mycket folk i området men de brer ut sig längre 

och vidare från golfbanan, så det kan vara värt för alla föreningar att sätta upp elstaket och färister. 

Få tips av de som ligger närmast Hagön och Golfbanan hur man gör på bästa sätt. 

Inbrott: Det har varit en del inbrott på Västervall och i området vid dynerna. Det verkar som det 

minskar med inbrott när det bor folk året runt i stugorna. Grannsamverkan är ett tips att jobba med 

för att minska inbrotten. De föreningar som inte är med i Grannsamverkan, kontakta 

Kommunpolis: Kristian Nilsson, Tfn: 010-566 12 16.  

Övriga frågor:  

Användning av braskaminer håller på att luckras upp. 

När det gäller ladd stolpar så går det för närvarande inte att få bidrag till föreningar. 

För snabbare utryckning av ambulans, uppmana alla att ladda ner appen 112 

Kommunen har budgeterat 2 00 000 SEK till en brygga på Östra Stranden, Björn och Lisa undersöker 

vem som håller i detta projekt och ser till att vi blir involverade. 

Uppmana alla att täta under stugorna så att inte kaninerna har någonstans att bo. Skyddsjakt på 

kanin utföres av kommunjägare mot betalning, Thomas 0702 406684. 

Nästa möte annandag påsk 2022, den18 april klockan 10.00 

Ordförande avslutade mötet. 

Vid anteckningarna: Bengt Gustafson 


