
Östra Stranden I Västervalls samlingslokal. 

Vi blev varmt mottagna av Västervalls reprensentanter i deras fina lokal. 

Kent Gillberg hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Närvarande stugföreningar var Knipan, Svanen, Måsen, Västervall, Norra Väret, Södra Väret, Tärnan, 

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

Ej närvarande Hästskon, Spoven, Johannistorp, och Gatehus 

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

Södra Infarten: Bullervall mot järnvägen och Södra Infarten är på gång att göras under våren 2022 på 

Knipan. 

Motorcykeltävling på stranden: Tävlingarna är genomförda och det verkar inte ha påverkat negativt 

på dynerna och stranden.  

Råttor: De som har avtal sitter fast i avtalen 2 år till och Anticimex är inte villiga att göra ett 

gemensamt avtal för alla föreningar. Däremot har Västervall ett avtal med No More som de kollar 

med om det finns möjlighet för att göra upp avtal med kollektivt. Det är ingen tvekan att det behövs 

för det fångas en hel del råttor i de uppsatta fällorna. 

Vildsvin: Kommun gör inget åt att hindra framfarten av vildsvin i området och vissa föreningar har 

satt upp elstängsel och färister för att skydda sina områden. Enligt Halmstads Kommun så får inte 

staket sättas upp på deras mark. Blir det fler vildsvinsangrepp så får vi bjuda in kommunen till någon 

av våra träffar. 

Inbrott: Det har varit relativt lugnt i områdena i vinter förutom några inbrott i områden närmast 

havet. 

Bryggan: Vad hände med bryggan som Björn och Lisa skulle kolla upp? 

Lekplats: Enligt uppgifter i media så ska det byggas en ny lekplats i samband med Handikappbadet. 

Ordförande: Till ny ordförande för 2 år valdes Christer Bylander 

Sekreterare: Till ny sekreterare för 2 år valdes Mikael Bladh 

Övriga frågor:  

Hur ser det ut med laddstolpar på respektive område. 

Hjärtstartare finns på Västervall. 

Det blir midsommarfirande på de flesta områdena i år. 

I övrigt diskuterades en hel del hur man gör med det gemensamma i de olika föreningarna. 

Nästa möte den 28 augusti klockan 10.00 på Västervall 

Ordförande avslutade mötet. 

Vid anteckningarna: Bengt Gustafson 


