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Som ni alla vet planerar föreningarna för ett samgående till enbart en förening för stugägarna 
inom Strandskatan, Viggen och Snäppan. 
Samgåendet beräknas ske i samband med föreningarnas årsmöten 2005. Ett första steg togs 
under hösten 2004 då vi tillsammans har förhandlat med kommunen om nytt arrendeavtal. 
Föreningarna har även beslutat att all kommande information görs tillsammans i avvaktan på 
ett beslut om samgående. 
 
Nytt arrendekontrakt 
 
Som framgår av bifogat brev från Kommunen har ett nytt arrendekontrakt träffats mellan 
Halmstad Kommun och Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening. 
 
Dom stora förändringarna är: 
Enbart ett avtal mellan kommunen och den ekonomiska föreningen. Detta innebär att 
föreningen skall träffa avtal mellan varje stugägare och föreningen. Föreningen svarar för all 
administration. 
 
Arrendeavtalet är på 10 år mot tidigare 5 år. 
 
Nya arrendeavgiften 4 500 kronor för 2005. I stort oförändrat efter indexuppräkning för 2005. 
 
Ett antal paragrafer är omarbetade 
 
Styrelserna anser att det nya arrendeavtalet ger oss bättre möjligheter att utveckla området på 
ett positivt sätt för alla stugägare. 
Vår förhoppning är att vi skall knyta fler aktiva stugägare till oss så att vi kan skapa ett 
område där fler aktiviteter kan komma igång. 
Kontakta gärna någon i respektive nuvarande styrelse om du vill hjälpa till eller har förslag på 
kommande verksamheter. 
 
Två ex av arrendekontraktet bifogas. 
Fyll i aktuella uppgifter på sidan ett och skriv under på sidan tre. Viktigt att alla uppgifter, 
personuppgifter, adresser och telefon anges korrekt.  Gör detta på båda kontrakten och 
skicka dessa omgående till: 
Ingvar Bengtsson 
Årniltsvägen 26 
313 30 Oskarström 
Efter underskrift av föreningen sänder vi ett ex av kontraktet till respektive arrendator. 
 
Har du inte tidigare angivet mailadress kan du göra detta nu. Skicka ett mail till Ingvar på 
adressen, ingvar-bengtsson@telia.com 
 
Med vänlig hälsning 
 
Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening och Östra Strandbaden intresseförening 
Lars Elmqvist 
Barbro Bengtsson  



 
  
 

 
 


