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     Nr 5 september 2005 
Hej! 
Så var det dags för lite höstinformation. 
 
Namnbyte, nya stadgar 
Som bekant för er tog stämman beslut om namnbyte på föreningen och förändring av 
stadgarna. Detta har styrelsen anmält till bolagsverket som meddelat att förändringarna enligt 
lagstiftningen inte kan godkännas förrän beslut tagits av två ordinarie föreningsstämmor. 
Bolagsverket har inte haft några synpunkter på förslagen till namnändringen eller ändringarna 
av stadgarna Ärendet kommer således upp även på föreningsstämman 2006. Vi har dock 
bedömt att ändringarna av namnet och stadgarna inte på något sätt är kontroversiellt bland 
medlemmarna. I utskick till medlemmarna kommer vi därför att använda oss av det nya 
namnet och stadgarna. 
 
Nedtagning av träd 
Styrelsen har varit i kontakt med Halmstad Kommun i ärendet. Kommunen räknar med att 
under hösten utföra arbetet i området. Flera stugägare har varit i kontakt med kommunen 
angående fällning av träd. För att vi inte skall missa någon är vi överens med kommunen att 
alla ni som har markerat träd och som ni önskar få nedtagna ringer ordf. 036 92537,  
070 625 42 74 och meddelar nr på stugan där träd markerats. Ring senast 15 oktober. Vi 
kommer därefter att tillsammans med kommunen göra en besiktning i området. Slutligt är det 
kommunen som tar beslut om trädfällning.  
 
Besiktning av VA 
Återigen en liten påminnelse till er som dragit in va men inte fått anläggningen besiktigad. 
Ring vår kvalitetsansvarige, Bengt Karlsson 070 913 60 93. 
 
Reducerad årsavgift 2006 
Efter överenskommelse med tekniska kontoret i kommunen kommer det även för 2006 att 
finnas möjlighet att ansöka om reducerad årsavgift för den som inte tänker dra in och nyttja 
föreningens va-anläggning 2006. Separat brev kommer att skickas till dom som är berörda. 
 
Fritidsaktivitet 
På årets stämma lyckades vi inte hitta personer till en fritidskommitté. Det är därför glädjande 
att kunna informera er om att några har kontaktat styrelsen och sagt att man är villig att ta på 
sig anordnandet av midsommaraktivitet. Kontakta Åke på Viggen 31, 0470 676 13  
eller Harald Viggen 35, 070 521 53 40 om du vill hjälpa till. 
Styrelsen hoppas nu på att ytterligare stugägare hör av sig som kan ställa upp och anordna 
andra aktiviteter. 
 
Avslutningsvis så önskar styrelsen er en trevlig höst. Glöm inte att tömma alla vattenlås om ni 
har för avsikt att stänga vattnet för säsongen. 
Med vänliga hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek.för. 
 
Lars Elmqvist/Ordf. 
 
 
 
 


