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                                Nr 3 maj 2005 
 
 
 
 
Medlemsavgifter 
 
Styrelsen har nu fastställt medlemsavgifterna för 2005. Medlemsavgiften till föreningen har 
fastställts till 250 kronor. Preliminära kostnader för vatten, el och underhåll 1 200 kronor. 
Arrendeavgift till Halmstad kommun 4 500 kronor.  Bifogat översändes faktura med aktuellt 
belopp som skall vara betalt senast 30/6 2005. 
Vid betalning på annat sätt än genom bifogade faktura glöm inte ange stugområde och 
stugnummer som referens. 
Vi vill informera er om att styrelsen tagit beslut om extra avgift som belastar den som inte 
betalar fakturan i tid.  
Beslutet som styrelsen tagit innebär en påminnelse med en extra avgift a 100 kronor. Sker inte 
betalning därefter inom en vecka skickas ärendet till inkasso. Vi hoppas givetvis inte att detta 
skall inträffa men tidigare erfarenheter är tyvärr inte så goda. 
Uppstår svårigheter att betala i tid, kontakta kassören Ingvar Bengtsson före förfallodag. 
 
Syn av området 
 
Föreningen har tillsammans med representanter för kommunen och i enlighet med 
arrendekontraktet, § 9, genomfört en genomgång av området 
Rent generellt kan sägas att området är i ett bra skick. Synpunkter framkom i några fall där  
”tomter” markerats genom bl.a. uppsatta staket, rep, så k. träportaler vid ingångar att detta 
enligt arrendekontraktet inte är tillåtet. Föreningen anmodades att ta kontakt med resp. 
stugägare. 
Då det gäller nedtagning av träd kommer detta inte att göras förrän tidigast i höst. Föreningen 
kommer att få speciella markeringsband som skall ersätta den flora av band som finns idag. 
Vi vill uppmana dom stugägare som har träd som man önskar få nedtagna att kontakta någon i 
styrelsen för arr få rätt ”band”. Banden kommer att finnas vid föreningens årsstämma. 
Containern vid Snäppans infart kommer att flyttas till toaletten mellan Viggen och Snäppan. 
Vi vill vädja till alla att inte slänga annat än det avfall som står på containrarna. Tyvärr står 
det ofta material vid sidan om containrarna som grillar, plaststolar m.m. Avfall som inte kan 
läggas i måste ni själva ta till återvinningscentralen på Kristinehedsvägen. 
Det måste här bli mycket bättre ordning annars är risken att avfallet kommer att 
avgiftsbeläggas vilket vi givetvis inte vill.   
 
Detaljplanen 
 
Vi vill göra ett förtydligande av utdraget av detaljplanen i våra ordningsregler som bifogades 
med den förra informationen. Av dessa framgår att skärmtak kan uppgå till 15m2. Är det så att 
skärmtaket är större än 8m2 måste husets yta vara mindre än 26m2. Totalt får stugan med 
skärmtak uppgå till högst 34m 2 resp. 30m 2  
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Föreningsstämma 
 
Dom båda föreningarna kallar till stämma som kommer att hållas den 27 juni 2005. 
Plats blir samma som förra året i högskolan med start kl. 12.00 
Först kommer Östra Strandbaden att hålla sitt årsmöte. Därefter vidtar den ekonomiska 
föreningens stämma. På stämman kommer beslut om namnändring och stadgeändring att tas 
upp till behandling under förutsättning att intresseföreningen tar beslut om nedläggning av 
denna. 
Vi vill uppmana att så många som möjligt deltar vid stämman. 
 
 
Besiktning VA 
 
Vid årets slut var c: a 120 stugor besiktigade för installation av va. Vi vill uppmana dom 
stugägare som installerat va att så snart detta gjorts kontakta vår kvalitetsansvarige 
Bengt Karlsson, för besiktning av installationen. 
 
Skadegörelse 
 
Tyvärr har en hel del inbrott ägt rum under året. Enligt polisen har 13 inbrott rapporterats 
2004. Under 2005 har 3 inbrott rapporterats. 
Vi har även fått rapport om att en vattenventil öppnats vid en stuga vilket är rent sabotage. 
Som väl var fanns en avstängningventil påslagen inne i stugan så inget hände. Vi vill här 
informera er som inte har en separat avstängning inne stugan att sätta dit en sådan. 
Samtidigt vill vi uppmana er att anmäla alla inbrott o skadegörelse till polisen. Använd 
telefonnumret 11414 för anmälan. 
 
Till sist hoppas vi på en trevlig sommar o säsong på stranden. 
 
Med vänliga hälsningar 
Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening 
 
Lars Elmqvist/ordf. 
 
Östra Stranden intresseförening 
 
Barbro Bengtsson/ordf. 
 
 


