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                                  Nr 4 november 2006 
 
 
Då var det dags för lite information från föreningen om vad som hänt sedan senaste 
informationen. 
 
Föreningsstämman 
 
På stämman togs beslut om nya stadgar och namn på föreningen. Stadgarna och 
föreningsnamnet, Östra Stranden i Halmstad ek. för., är nu godkända av Bolagsverket. 
Stadgarna bifogas informationen. 
Glädjande var att en fritidskommitté valdes. De som åtog sig uppdraget var, Åke Nilsson 
viggen 31, Harald Lindgren viggen 35, Per Sandelin viggen 93, Ann-Katrin Ahlstrand viggen 
174 och Robert Pozek snäppan 78.  
Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för 2007 godkändes. Styrelsen omvaldes. 
 
Entreprenaden 
 
Ncc har nu gjort klart med framgrävningen av servisledningar till samtliga stugor. Vi kan 
informera om att 402 stugor av 427 nu är anslutna stugan till föreningens va-nät. 
 
Besiktning av VA installation 
 
Vi vill återigen informera dom stugägare som dragit in va i stugan och inte fått denna besiktad 
att omgående kontakta vår kvalitetsansvarige, Bengt Karlsson 070 913 60 93 för att bestämma 
tid för besiktning. 
 
Syn i området 
 
Föreningen har tillsammans med kommunen gjort den årliga besiktningen i området. Det som 
påtalades var att det på flera ställen i och strax utanför området samlas högar av grenar och 
annat trädgårdsavfall. Detta skall slängas i containrarna eller forslas till återvinningsstationen 
på Kristinehed. Föreningen framförde att anslag om förbud mot nedskräpning bör sättas.Vi 
måste alla hjälpas åt att stävja ofoget.  
Man noterade även att flera björkar hade kapade trädtoppar och en del av detta fanns i 
sanddynerna vilket inte är tillåtet. Björkar skall inte toppas då björken  successivt dör. Vid 
några stugor fanns nyplanterade snabbväxande häckar som enligt kommunen inte är lämpliga 
att plantera i området. Någon åtgärd mot planteringen föreslogs dock inte. Det är möjligt att 
något kommer senare.  
Från föreningen fördes fram att något måste göras för att förbättra vissa av genomfartsvägarna 
i området som stundtals är under all kritik. Kommunen var inte negativ till detta och det 
bestämdes att vi framöver skall träffas och diskutera igenom detta. 
 
Rivning av toalett m m 
 
Tyvärr har fortfarande inte rivning av toalett I eller upprustning av toaletterna närmast havet 
påbörjats. Kommunen har dock sagt att detta skall vara klart till säsongen 2007.  
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E-mailadresser 
 
Föreningen har nu drygt 120 e-mailadresser. Vi ser gärna att vi får fler. Vill du få information 
via nätet anmäl din adress till ingvar-bengtsson@telia.com 
 
 
Inbrott 
 
Tyvärr har några stugägare under hösten drabbats av inbrott i sina stugor vilket definitivt inte 
är trevligt. Det är bra om vi gemensamt kan hjälpas åt och kontrollera grannens stuga om vi 
besöker området under vintern. Ser ni något misstänksamt i området, meddela polisen. 
 
 
Till sist önskar styrelsen alla en trevlig jul och nyår. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 
 
Lars Elmqvist/ordf. 
 
 
 

mailto:ingvar-bengtsson@telia.com

