
 
 
Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Bilaga 1 till arrendekontrakt.  
Ordningsregler för Föreningen och VA- anläggningen samt utdrag av gällande 
detaljplan  

 
-All anslutning till Föreningens anläggning skall ske enligt anvisningar, och efter 
godkännande, av Föreningen och Föreningens kvalitetsansvarige. 
 
-Inga föremål, vätskor eller ämnen som kan vålla skador på anläggningen eller 
kommunens reningsverk får spolas ut i avloppsledningen. 
 
-Bevattning med slang eller biltvätt får inte förekomma. 
 
-Stugägare ansvarar för att avstängningsventilen stängs av vid frysrisk.  
Avser stugägare att ha vatten påkopplad under vintersäsongen måste stugägaren  
skydda vattenledningen med värmekabel eller motsvarande. 
(var även uppmärksam på att alla vattenlås mm är tömda) 
   
-Stugägare ansvarar för att inget läckage förekommer på stugägarens ledningar och 
utrustning som anslutits till Föreningens anläggning.  
Stugägare är ansvarig för kostnader som kan åsamkas Föreningen i form av 
utryckningskostnader för felsökning och reparation om läckage uppstår på stugägarens 
utrustning och stugägaren inte själv finns på plats för att åtgärda felet. 
 
-Slangtappställen skall förses med återsugningsskydd. 
 
-Medlemskap i föreningen gäller för en stuga, och medlem får endast ansluta sin egen 
stuga till anläggningen. Anslutningen får bara användas för normalt eget bruk och inte för 
kommersiellt ändamål. 
 
-Medlem får inte på egen hand och utan Föreningens medgivande ändra läge, placering 
eller utförande på sin stugas anslutningspunkt för vatten av avlopp då detta kan påverka 
Entreprenörens garantiåtagande gentemot Föreningen och de relationskartor Föreningen 
har för ev. felsökning.   
 
Buller 
Stämman har antagit en rekommendation för stugägare att avstå från bullrande redskap 
som motorgräsklippare och trimmer mellan Kl 18.00 och 09.00  
 
Ur Detaljplanen för området kan nämnas: 
Högsta byggnadshöjd är 3 meter och högsta totalhöjd (nockhöjd) är 4,5 meter. Fasader 
skall utgöras av trä. Huvudbyggnad och skärmtak över uteplats får uppta högst 34 m² för 
den som är ansluten till VA-nätet och 30 m² för övriga arrendatorer.  
Därav får huvudbyggnad uppta högst 26 respektive 22 m² och skärmtak högst 15 m². 
Uteplats under skärmtak får inglasas och/eller vindskyddas. 
 
 
Stugägare är ansvarig för kostnader som kan åsamkas Föreningen om stugägaren inte 
följer Föreningens ordningsregler. 
 
Åsidosätter medlem Föreningens ordningsregler enl. ovan kan, om inte omedelbar 
rättelse sker, Föreningens styrelse besluta att stänga av medlemmens anslutning tills 
rättelse sker. 


