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Här kommer lite aktuell information från föreningen så här i början på det nya året. 
 
Entreprenad Ncc 
Föreningen har träffat avtal med Ncc om entreprenad av framgrävning av va-serviser till 
samtliga dom 31 stugor som saknar serviser. Ncc kommer att påbörja arbetet i början av året. 
Det skall vara slutfört senast 1 april. Den stora fördelen med att göra framgrävningen till alla 
stugor är att det då är färdiggrävt i området. Alla har en servis och allt omfattas av den 5-åriga 
garantin. 
 
Trädfällning 
Föreningen fick in önskemål om trädfällning från närmare 80 stugägare. En genomgång med 
kommunen har gjorts i området. Generellt kan sägas att kommunen tar ned träd som växer in 
över stugan, är skadad eller i dåligt skick. Tallar är i stort fridlysta. Aspar skall inte planteras 
eller toppas.  
Kommunen kommer under vintern att utföra arbetet inne bland stugorna. Längre fram 
kommer en röjning och utglesning att göras mellan stugområdena samt i övre delen Viggen 
och Snäppan. 
 
Nerfartsvägar 
Som vi alla vet är nerfartsvägarna vid Snäppan och mellan Viggen och Snäppan i bedrövligt 
skick. Föreningen har nu träffat överenskommelse med kommunen av påläggning av 
asvaltskross av dessa. Detta kommer att göras av Ncc i samband med nämnd entreprenad. 
Kommunen står för kostnaden och vi hoppas nu på att det blir bra. 
 
Flyttning av postlådor 
Föreningen kommer under våren att flytta postlådorna för en permanent uppsättning till 
toalettbyggnaderna. Postlådorna vid Strandskatan flyttas från vägen till toalettbyggnaden. 
Vid Viggens nerfart till toalettbyggnaden vid havet. Snäppans postlådor och Viggens bortre 
del samlas till toalettbyggnaden mellan Viggen och Snäppan.  
 
Besiktningar 
Återigen en påminnelse till stugägare som dragit in va men inte fått den besiktigad. Kontakt 
vår kvalitetsansvarige för en besiktning. 
 
Arrende 2006 
Vi har nu fått oktoberindexet från kommunen som visar på en höjning av arrendet för 2006 
med 25 kronor. Arrendet blir således kronor 4 525 under 2006. Medlemsavgiften fastställde 
stämman till 250 kronor och va-avgiften till 1 200 kronor. Föreningen aviserar detta under 
maj månad.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Östra Stranden i Halmstad ek.för. 
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