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Året som gått 

Efter en snöfattig och mild vinter följde en långt utdragen ganska kylig vår. Sommaren kan 

kategoriseras som normal, dvs. perioder med sol och vackert väder som byttes till perioder av regn 

och rusk. Hösten blev dock mild med många sköna dagar. Första frostnatten inträffade först i slutet 

av november.  

Traditionellt midsommarfirande med dans kring majstång och lotterier avhölls med många deltagare 

även detta år trots ostadigt väder. Dock sken solen upp lagom till evenemangets start och höll sig 

kvar under hela firandet. 

Trivselaktiviteter anordnades under året bl.a. tipspromenader, matbjudningar i grupp, boulespel på 

vår fina boulebana och bordtennis på vårt nya utomhuspingisbord. 

Under de fem arbetsdagarna utfördes som vanligt trädgårdsarbete samt diverse underhåll av bl.a. 

klubbhus. Endast mindre investeringar har gjorts under året bl.a. har klubbhuset fått nya dörrar och 

belysning har installerats vid vår sophanteringsstation. 

Höststormarna 

Det tycks numera vara en återkommande ”tradition” att vår kust hemsöks av stormar, som gör stora 

avtryck framförallt i dynerna längs stranden. I år varnades det först för stormen Freja (8 nov), som 

dock slog till hårdast mot norra Halland och Göteborgstrakten. Värre blev det här på Östra stranden 

när Gorm slog till (29 nov) då flera träd längs strandområdet fälldes av stormvindarna och vattnet rev 

nya stora hål i sanddynerna längs hela stranden. Här på Måsen blev effekten mest att diverse lösa 

föremål och trädgårdsmöbler och en och annan vindskiva for iväg.  

 

På flera ställe längs stranden är det nu stor risk vid kommande stormar att vattnet kommer att bryta 

igenom och orsaka översvämning kring strandstugorna. Nästa stormvarning kom med Selma (5 dec) 

som dock blev en betydligt lugnare företeelse men som dock på nytt orsakade oroväckande högt 

vattenstånd längs stranden.  

Hamnutfyllnaden  

En detaljplan för området fastställdes av kommunfullmäktige i september. Som framgått av tidigare 

årskrönikor är det får vår del främst intressant vad som kommer att hända med den lilla ”snibb” av 

grönområde som håller på att ta form. I området mittemot handikappbadet ska det finnas bevuxna 

kullar och vattendammar och längs stenpiren ut mot havet ska det anläggas ett promenadstråk.  

Tyvärr finns det en del oklara punkter i planen t.ex. när projektet ska vara genomfört. I planen anges 

15 år för hela projektet men inget specifikt om grönområdet. Det är också oklart hur den tunga 

trafiken ska ledas in på industriområdet. Västervallsvägen är återvändsgata fram till Handikappbadet, 

men är tänkt att dyka upp igen en sträcka längre fram och löpa parallellt med gångstråket längs 

stenpiren. Ett annat problem är det vattensjuka området på ”vår” sida längs Vågbrytargatan, som 

ligger utanför detaljplanen för Hamnutfyllnaden. 

Södra infarten 

Projekteringen av Södra infarten pågår för fullt och är uppdelat i två etapper. Etapp 1 omfattar bl.a. 

en ombyggnad av trafikplats Laholmsvägen/E6 och en ny trafikplats vid E6:ans bro över 

Västkustbanan (byggs av Trafikverket) och planskild gång- och cykelförbindelse under Laholmsvägen. 

Etapp 2 omfattar bl.a. vägsträckan längs Västkustbanan med passage av Västkustbanan ned mot 



industriområdet (hamnutfyllnaden). Det är här den tunga trafiken ska ledes ned till industriområdet 

istället för som nu längs Västervallsvägen. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2019. 

Konsekvenserna för Måsen blir att bullervallen, enligt förslag, dels kommer att förlängas och dels att 

nyplanteras. Eftersom den även sjunkit en del sedan den anlades kan man hoppas att den även 

kommer att höjas något. Gokartbanan kommer med stor säkerhet att försvinna, men vad som 

kommer att ske med de 40-tal barackliknande byggnaderna i den s.k. Strandparken är i skrivande 

stund oklart. 

Några notiser från Halmstads horisont 

Arkitektfirman White har tagit fram en skiss hur området från Högskolan skulle kunna knytas ihop 

med Östra stranden med promenadstråk och en ”uppryckning” av hela området med mer varierad 

bebyggelse. I materialet finns även en skiss på ett kallbadhus vid Gröningen (i närheten av 

handikappbadet). Framtidsplanerna har presenterats för de ledande politikerna i kommunen och 

enligt HP ska det tas fram en förstudie till utveckling av Östra stranden under 2016! 

Hamnen går fortfarande med förlust men förhoppningarna är att trenden ska vändas i takt med att 

nya industrier etableras i området ”Hamnutfyllnaden”. Kring järnverket har flera uttjänta byggnader 

rivits för att ge plats bl.a. åt ytterligare ett stort Biltema-lager.  

Långt framskridna planer finns på att utveckla Tullkammarkajen (östra sidan av Nissan) till 

bostadsområde. 

Ett gammalt verkstadsföretag med anor från 1800-talet, Dormer Tools AB (tidigare Malcus) läggs ned 

och lokalerna invid Högskolan friställs. 

HBK åker ut allsvenska på nytt efter en genomgående usel säsong. Ekonomin var i botten – nära 

konkurs – men under hösten lyckades man sanera ekonomin och formera ett nytt lag som 

förhoppningsvis kan ta laget tillbaka till allsvenskan. Även för anrika Halmia blev det degradering och 

handbollslaget Drotts inledning på säsongen bådar också för degradering från högsta serien. 

Nya regler för nyttjande av återvinningscentralerna gäller fr.o.m. 2016. I den årliga avgiften ingår att 

man får göra högst 15 fria besök förutsatt att man är registrerad (se Hems hemsida). 

Våra fruktträd 

Måsen anses med rätta vara Östra strandens vackraste stugområde till stor del beroende på den 

uppväxta grönskan på våra tomter. Tyvärr medför olika byggprojekt ibland att gamla fruktträd 

bokstavligt talat får stryka på foten för att ge utrymme åt altaner, Friggebodar och de numera allt 

populärare däcken. Jag vill dock slå ett slag för ”fruktträdens bevarande”, framförallt då de gamla 

äppelträden, som gärna låter sig förnyas. Man kan gå ganska hårt fram och kapa gamla grova grenar 

och ympa in nya äppelsorter och på så sätt få ett mindre träd som bara inom något år kommer att 

bära flera olika äppelsorter. Årskrönikören hjälper gärna handgripligen till med både kvist och vax. 
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