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Här kommer lite aktuell vårinformation. 
 
Entreprenaden 
Tyvärr har vintern varit besvärlig vilket har medfört att entreprenaden med framgrävning av 
va till resterande stugor och iordningsställande av nerfartsvägarna har försenats. Ncc har nu 
påbörjat arbetet och det beräknas vara klart någon gång slutet av maj månad. 
 
Rivning toalett m. m. 
Fastighetsnämnden i Halmstad har nu fattat beslut om rivning av toaletterna I och J samt en 
uppfräschning av toaletterna närmast havet. Slutligt beslut skall dock fattas av 
kommunstyrelsen. Under våren kommer toalett I att rivas. Uppfräschning kommer sedan att 
påbörjas vilket innebär en allmän uppfräschning både ute och inne av toalettbyggnaderna. 
Troligtvis kommer även dom gamla tvättmaskinerna och torktumlarna att bytas ut mot nya. 
Om avsatta medel räcker till alla toalettbyggnader är oklart. Vi återkommer med mer info i 
kommande informationer. 
 
Service pumpstationer 
Föreningen har träffat överenskommelse om regelbunden service av pumpstationerna för att 
minska risken för haverier. För servicen kommer Gunnar Lindgren att ansvara. Gunnar har 
mångårig erfarenhet inom VVS-branschen. Se även föreningens anslagstavlor. 
 
Adressregister 
Föreningen har fått förfrågningar om tillgång till adressregister från bl a mäklare och 
stugförmedlingar. Vi har hittills sagt nej till att lämna ut detta med hänvisning till att vi saknar 
regler. Styrelsen har för avsikt att ta upp frågan om regler för registerhantering på  kommande 
föreningsstämma. 
På en fråga från en stuguthyrare har vi gått med på att med denna information bifoga ett 
broschyrblad om deras verksamhet. 
 
Flyttning brevlådor 
Brevlådorna för Strandskatan och Viggens norra del är nu flyttade till toalettbyggnaderna. 
Brevlådorna för Viggens södra del och Snäppan finns tills vidare på dom gamla platserna. 
Dom kommer att flyttas till toalettbyggnaden mellan Viggen och Snäppan så snart 
nerfartsvägen är åtgärdad vilket beräknas bli klart slutet av maj månad. Se info nr 1 2006. 
 
Aktivitet 
Känner någon för att hjälpa till med anordnande av midsommarfest kontakta  
Åke 070 816 76 13 eller Harald 070 521 53 40. Vi efterlyser även några som kan anordna 
andra aktiviteter. Kontakta någon i föreningens styrelse. 
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