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Jubileumsåret
Detta var året då föreningen kunde fira att det nu gått 80 år sedan starten.
Efter en förhållandevis snöfattig men stundtals kylig vinter följde en tidig vår som övergick i en vacker
sommar med rikliga tillfällen för sol och bad och övriga utomhusaktiviteter.
Traditionellt midsommarfirande med dans kring majstång och lotterier avhölls i solsken med många
deltagare.
Jubileumsfesten ägde rum lördagen 12 juli. Området vid boulebanan och volleybollplanen hade gjorts
om till en festplats. För barnen fanns en hoppborg och en populär trolleriföreställning med
professionell trollkarl. De vuxna kunde roa sig med tombola och halvapotten-lotteri. Kvällens
huvudnummer var en musikquizz med inhyrd konferencié som förutom att ställa musikfrågor även
visade stå-upp-komiska talanger. Ett lätt duggregn på kvällen kunde inte lägga sordin på den goda
stämningen bland festdeltagarna.
I klubbhuset kunde man beskåda den från 75-årsjubileeet återupplivade utställningen om Östra
strandens historia med bl.a. unika flygfoton från 40-talet, beskrivning av de s.k. badtågen som avgick
från olika platser i Småland för en dags vistelse vid Östra stranden samt nyhetsklipp från många
andra händelser i Östra strandens historia.
Under de fyra arbetsdagarna utfördes som vanligt trädgårdsarbete samt diverse underhåll av bl.a.
klubbhus m.m. Några större investeringar har inte gjorts under året.

Alexander
Stormar får ju numera namn efter den namnsdag de slår till, växelvis manligt och kvinnligt namn. Vid
lucia slog stormen Alexander till. Klass 2-varning var utfärdad för bl.a. hela Halland och tåg längs
västkustbanan var inställda. Men Alexander tog delvis en annan väg och Halmstadtrakten kom inte
att drabbas i någon högre grad. Dock hade vågorna ändå tillräcklig kraft att gräva ytterligare hål i
sanddynorna längs Östra stranden. På flera ställen är genombrott nära och flera strandstugor
kommer att ligga i farozonen när nästa storm slår till.

Inbrotten
Under helgen 15-16 november drabbades ett tiotal stugor av inbrott och skadegörelse. I skrivande
stund (mars 2015) är läget enligt polisen att en person har kunnat bindas genom efterlämnade spår
till i stort sett samtliga inbrott. Utredningen är således inte avslutad men med största sannolikhet
kommer denna person, som är tidigare känd av polisen, att lagföras och dömas för brotten. Enligt
uppgift från polisen har inget fordon använts i samband med inbrotten.

Hamnutfyllnaden och Södra infarten
Till följd av branden i hamnområdet hos kemikalieföretaget AB Hanson och Möhring i september
2012 blev det en del förändringar i detaljplanen för området och en ny samrådsrunda har därför ägt
rum under 2014. De delar av detaljplanen som berör Måsen och vårt närområde har inte ändrats.
Kommunfullmäktige kommer att väntas ta beslut om detaljplanen senare i år (2015).
Planering av Södra infarten pågår och målet är att projektet ska vara genomfört inom detta
decennium. Projektet består av två delar. Del 1 omfattar en ny avfart från E6 i höjd med Fylleån. Del
2 omfattar en vägsträckning längs järnvägen och en korsning med järnvägen strax efter passagen av

Måsen ned till hamnområdet. I skrivande stund är det inte bestämt huruvida vägen ska bilda en bro
eller en underfart till järnvägen.
När dessa projekt genomförts kommer vi att slippa den tunga lastbilstrafiken på Västervallsvägen,
som kommer att ”sluta” vid handikappbadet. Ett grönområde med beväxta kullar och dammar
kommer att anläggas i en ”snibb” från handikappbadet och ut längs stenpiren. Kullarna har redan
börjat byggas upp och har som syfte att skymma bakomliggande industribyggnader i hamnområdet.
En negativ konsekvens av södra infarten blir en ökning av bullernivåerna. Det kan innebära att ”vår”
bullervall kanske måste förbättras och att man även måste anlägga en ny bullervall i anslutning till
korsningen mellan södra infarten och järnvägen.
Hamnutfyllnaden har utvecklats till ett stort miljöproblem bl.a. kommer en del av marken inte att
användas till byggnation utan övergjutas och endast användas som tillfällig uppställningsplats.
I takt med att fyllningsmassor tillförts hamnområdet har den naturliga vattenavrinningen mot havet
bromsats upp, vilket lett till att i ett område längs Vågbrytargatan och dess förlängning ett träsk
håller på att växa ut. En perfekt miljö för mygg och annan icke önskvärd flora och fauna. Detta ”nya”
miljöproblem borde uppmärksammas och åtgärdas. Ett träsk är inte något som vi vill ska finnas i vår
närmiljö.

Från Halmstads turisthorisont
I Halmstad har det under året diskuterats mycket om vikten av att värna om varumärket Tylösand.
Näringsidkare i innerstaden har dock märkt en minskning av omsättningen under turistsäsongen och
menar att detta beror på att det behövs mer ”events” i själva Halmstad.
En komisk poäng i sammanhanget var när bussarna i Halmstad under sommaren bar en reklamskylt
för Högskolan – Högskolan vid havet – illustrerad av ett foto från Tylösand! Östra stranden ligger som
bekant i Halmstads närområde medan Tylösand ligger en mil från Halmstad.
I lokaltidningen Hallandsposten har det under året i olika reportage efterlysts satsningar på
Halmstads östra stadsdelar där majoriteten av Halmstadsborna är bosatta och där Östra stranden är
ett av fritidsområdena. Kanske vi kan se fram emot nya satsningar på Östra stranden – det finns
fortfarande ett antal tomter och områden som ”ligger i träda”.
Till många halmstadsbors och gästande turisters stora sorg såldes skolfartyget Najaden till Norge.
Najaden, som legat framför slottet och som varit det vanligaste vykortsmotivet från Halmstad, har
numera Fredrikstad som hemmahamn.
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