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Information från stämman 
 
Från årsstämman vill styrelsen lämna information om några beslut som antogs av stämman. 
Stämman tog beslut att ändra namn på föreningen och i anslutning till detta antogs nya 
stadgar. Föreningens namn är nu, Östra Stranden i Halmstad Ek.För. Stadgarna är i vissa 
paragrafer omskrivna för att alla stugägare nu är medlemmar i föreningen. Dom nya stadgarna 
bifogas. Stadgarna och namnändringen skall nu skickas till PRV för ett godkännande. 
 
Stämman tog även beslut på budget och medlemsavgifter för 2006. Medlemsavgiften till 
föreningen fastställdes till 250 kronor. Avgift för vatten och avlopp 1 200 kronor. 
Arrendeavgiften fastställs först när indexhöjningen blir klar vilket inte sker förrän sent i höst. 
 
Containrar 
 
Stämman tog även beslut att föreningen på försök skall ställa ut fyra öppna containrar i 
området två ggr per år vår och höst. Platser, Toalett vid Strandskatan 18, mellan Strandskatan 
och Viggen, vid toalett mittenViggen, mellan Viggen och Snäppan. 
Containrarna får enbart användas för trädgårdsavfall och annat brännbart avfall.  
Styrelsen har beslutat att första utsättningen blir den 12 augusti – 15 augusti 2005. 
Det är viktigt att alla respekterar att det enbart blir brännbart som hamnar i dessa containrar. 
Görs inte detta kommer kostnaderna för föreningen att bli alltför stora och det blir då enbart 
ett försök. 
 
Avloppsstopp 
 
Vi har hittills i år haft två tillfällen med stopp i avloppsledningarna. Felen har avhjälpts av 
Slamsugningstjänst AB. Orsaken har varit papper avfall och sand. 
Vi vill uppmana alla att använda den stora knappen på toaletten och inte snålspolningen. 
Spola hellre en gång för mycket. Vid inkoppling av vatten och avlopp är det oerhört viktigt att 
det är torrt då detta görs. Vi har tidigare informerat om detta samt var ni kan få hjälp om 
grundvattnet står för högt. 
Uppstår stopp, kontakta någon i styrelsen. Anslag kommer att sättas upp på föreningens 
anslagstavlor som numera finns vid dom toalettbyggnader som är belägna närmast havet. Titta 
till dessa regelbundet. 
 
Fritidskommitté 
 
Tyvärr lyckades vi inte får någon sådan vald på stämman. Styrelsen fick här fullmakt att utse 
sådan om intressenter finns. Vi vill nu uppmana er alla att ni hör av er om ni har intresse att 
hjälpa till med detta. Det har ju varit en tradition att det funnits tipspromenader och 
midsommarfestligheter i området. Även andra aktiviteter har funnits. Det skulle ju vara tråkigt 
om detta upphörde. Anmäl ditt intresse! 
 
Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig vistelse på stranden. 
 
Lars Elmqvist ordf. 


