
Hallands Bar 
atgardar stugor 

Eidharjade. Hosten 2011 borjade Hallands Bars camping-
stugor att brinna och en sasongsarbetare omkom. Darefter 
belades stugorna med nyttjandeforbud. Nu har agarna till 
Hallands Bar vidtagit en rad Stgarder f or att de ska kunna an-
vandas igen. Biid: JOHNNY SAMUELSSON/ARKIV 

GETiNGE. Agarna till fb-
retaget Hallands Bar 
Stgardarnudecam-
pingstugor som efter 
en brand i fjol belades 
med nyttjandeforbud. 

Det var sedan en sasongs
arbetare pa campingen hade 
omkommit i en brand hos
ten 2011 som byggnads-
namnden i Halmstad belade 
stugorna med nyttjandefor
bud, ett arende som vandra-
de hela vagen ti l l miljo-
domstolen. 

Genom sin advokat sade sig 
agarna oforstaende till pa-
staenden om att stugorna 
inte skulle uppfylla Bover-
kets grundlaggande krav pa 
bostader. Som motivering 
angavs att stugorna under 
sommarsasongen hade an-
vands for overnattning och 
enkel fortaring varfor de 
borde uppfylla vad som an-
ses brukligt for campingstu-
gor. 

Sedan dess har agarna till 
barforetaget dock vidtagit en 
rad atgarder for att stugorna 
ska kunna anvandas under 
barsasongen och insatserna 
meddelas miljo- och halso-
skyddskontoret brevledes. 

Stugorna har under 2012 
gatts igenom och "betydan-
de forbattringar" har gjorts. 
Renovering och upprustning 
kommer ocksa att fortsatta 
under vintern och varen ut-
ifran ett atgardsprogram. 

Bul lerniv ierna i omradet 
har matts, men dar anser 
agarna att nivaerna maste 
ses over eftersom det i cam-
pingens fall inte handlar om 
nybyggnation av byggnader 
utan endast om en flytt av 
fyra av stugorna for att oka 
brandsakerheten, vilket bor

de ge lagre krav an vid ny-
bygge. 

Viss mbgelvaxt i byggna-
derna ska saneras och anslag 
med information om saker-
het, stadning och annat ska 
sattas upp pa olika sprak. 

"Sakerheten ar nu pa den 
niva som raddningstjansten 
kraver och darutbver. Cam
pingen ar en nodvandighet 
for jordgubbsodlingen och 
till grunden icke kommersi-
ell", skriver agarna. 
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