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      Nr 1 2007 
Medlemsavgifter 
 
Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2007. Årsavgiften till föreningen  
för 2007 är  4 825 kronor och avser arrendeavgift och föreningens verksamhetskostnader. 
Årsavgiften för vatten, el och underhåll 1 225 kronor. Fakturan skall vara betalt senast 30/6 
2007. 
Vid betalning på annat sätt än genom bifogade faktura ange stugområde och stugnummer 
som referens. 
Vi vill informera er om att styrelsen tagit beslut om extra avgift som belastar den som inte 
betalar fakturan i tid.  
Beslutet som styrelsen tagit innebär en påminnelse med en extra avgift a 100 kronor. Sker inte 
betalning därefter inom en vecka skickas ärendet till inkasso. Vi hoppas givetvis inte att detta 
skall inträffa men tidigare erfarenheter är tyvärr inte så goda. 
Uppstår svårigheter att betala i tid, kontakta kassören Ingvar Bengtsson före förfallodag. 
 
Årsstämma 
 
Årets stämma är fastställd till söndagen den 24 juni kl 13.00. Plats: Knipans lada på 
stugområdet Knipan. Se även på föreningens anslagstavlor. Samtliga stugägare är välkomna. 
 
Syn 
Föreningen har tillsammans med kommun genomfört den årliga synen i området. Från 
kommunen informerades om att dom gamla toalettbyggnaderna, vid skogsbrynet I och J samt 
F som är belägen i början av Viggen, kommer att rivas under våren. Rivningen har påbörjats. 
Vidare har upprustningen av toaletterna närmast havet påbörjats. Här kommer viss panel, 
ommålning m m att göras. I höst kommer handikapptoaletterna att rustas upp. En ev. 
beläggning av genomfartsvägen på Viggen och Snäppan kommer att bli av tidigast under 
hösten.  
Från föreningens sida har vi tagit upp den stora mängd vatten som området dränktes av i 
våras, framförallt på vissa delar av Viggen och Snäppan. Här har föreningen fört fram ett 
önskemål om fler dagvattenbrunnar i området för att minska risken för översvämningar. Vi 
har även krävt ett bättre underhåll av befintliga brunnar. I detta ärende får vi återkomma. 
Toalettbyggnaderna I och J, belägna vid skogsbrynet och F belägen i början av Viggen 
kommer att rivas under våren. Rivningen har påbörjats. 
Det negativa som kom upp vid synen är den nedskräpning som sker i området och då särskilt 
runt containrarna. Här läggs det som inte går i utanför och det allvarligaste är dom saker som 
absolut inte skall vara där. Nu senast fanns en stålsängsram vid containern mellan viggen och 
snäppan. Saker som inte skall i eller går att få i måste lämnas vid återvinningscentralen, 
Kristinehed. Får vi ingen ordning på detta är risken att kommunen lägger på ytterligare 
avgifter eller vi får själva ta kostnaderna. Styrelsen vädjar nu att vi alla respekterar det som 
gäller. 
 
Det positiva är det initiativ som tagits av stugägare att rensa upp i området mellan 
Strandskatan och Viggen. Det är där numera rena parkområdet. Låt det förbli så.  
Styrelsen framför ett stort tack för insatsen! 
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Byggförbud 
 
Vi vill informera om att tidigare dispens för byggnation under sommaren har utgått. Detta 
innebär att byggnation inte får ske under tiden från midsommar till 15 augusti. Se även 
arrendekontraktet. 
 
 
 
VA ledningar 
 
Vi har vid några tillfällen haft stopp i ledningarna och då tvingats till spolning av dessa. 
Misstanke har funnits att det varit ett fel i entreprenaden. Vi har därför begärt att NCC skall 
filma dom ledningar där vi haft bekymmer då vi har garantitid kvar. Detta har nu gjorts och 
det visar att det inte är något fel i entreprenaden utan att det är sand som kommit in i 
ledningarna. Detta kan ha gjorts antingen då NCC gjorde entreprenaden eller då stugägare 
kopplat in va i stugan. Det troliga är en kombination av båda delarna. 
Det är därför av yttersta vikt att stugägare anmäler till vår kvalitetsansvarige, Bengt 
Karlsson, innan grävning och inkoppling på va-nätet skall göras. Det får absolut inte 
komma in sand i avloppsrören. Görs inte anmälan och föreningen senare konstaterar att 
sand kommit in i ledningarna kan stugägare bli ersättningsskyldig för eventuella 
spolningskostnader. 
Stugägare som dragit in va i stugan och inte fått detta besiktigat skall omgående kontakta vår 
kvalitetsansvarige för besiktning. Styrelsen konstaterar att flera stugor som nyttjar va ej fått 
sin installation besiktigad. Bengt har tel.nr. 035 10 13 97 eller 070 913 60 93. 
 
 
Postnummer 
 
Vid eftersändning av post till stugområdet är adressen stugområdet och stugnummer följt av 
Östra Stranden 302 60 Halmstad. 
 
Styrelsen 
Lars Elmqvist/ordf. 
 
Midsommarfirande 
Fritidskommittén bjuder intill midsommarfest kl 15.00 på gamla platsen i utkanten av 
Snäppan. 
Kommittén vill att så många som möjligt samlas kl 10.00 på midsommarafton för att samla 
blommor och ris till stången som vi sedan klär och reser. 
Midsommarfesten startar kl 15.00 med följande preliminära program: Dans kring stången med 
musik av Drotthedens musikanter, Lotterier, Godis till alla barnen. 
Se även föreningens anslagstavlor. 
 
På förra årets stämma kom frågan om en boulebana och lekplats i området upp. Vi har nu fått 
klart att hittar vi lämpliga områden så kan ev. detta anordnas. Det krävs då att fler engagerar 
sig för att det skall bli möjligt. Det gäller även anordnande av tipspromenader. 
Känner Du/Ni för att hjälpa till. Kontakta någon i Fritidskommittén eller någon i styrelsen. 
 
Fritidskommittén 


