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Stämman 2007 
 
Här följer lite information som årsstämman 2007 tog beslut om. 
Stämman beslutade efter förslag från styrelsen att styrelsen utökas med ytterligare två 
ersättare. Även till valberedningen valdes två ersättare. I övrigt omvaldes styrelsen och 
fritidskommittén. Som ansvariga för anordnande av tipspromenader valdes  
Britt-Marie Nilsson och Kerstin Carlsson. Tipspromenaderna startade upp under vecka 27 och 
pågår 6 veckor framöver. 
Stämman antog styrelsens förslag till budget och årsavgifter. Årsavgifterna blir för 2008, 
6 200 kronor resp. 4 975 kronor. Höjningen beror i huvudsak på ökade kostnader för arrendet 
till kommunen. 
Två motioner hade inkommit till stämman. En motion som gällde ett önskemål om en 
utökning av belysning i området. Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att kontakta 
kommunen för att se om detta kan göras. 
En motion om att begränsa buller från motorgräsklippare och trimmers. Stämman beslutade 
att rekommendera stugägare att avstå från arbete med bullrande redskap under 
tiden 18.00 och 09.00. Rekommendationen skall tillföras föreningens ordningsregler. 
 
En hel del rapporter behandlades av stämman. Av dessa kan nämnas några. Från den årliga 
synen med kommunen kom upp att den rivning av toalettbyggnaderna som påbörjats kommer 
toalett J att rivas till hösten och toalett F först nästa år. Den bättre beläggningen som utlovats 
av genomfartsvägen Viggen-Snäppan blir troligtvis av först nästa år. Föreningen har även fått  
påpekande att ett antal stugor är i dåligt skick och tagit upp detta med kommunen som dock i 
dagsläget inte har några synpunkter på detta.  
Ett samordningsmöte med övriga föreningar har varit under året och vi kan informera om att 
dom frågor som vår förening tagit upp har varit, att åtgärder för att stoppa erosionen av 
stranden måste sättas in och att en särskild nätavgift för sommarboende skall införas. 
Kommunen har fått skrivelse om detta och flera andra saker. 
Föreningen kommer under hösten att anlägga en boelbana mellan Strandskatan och Viggen. 
 
Vatten i området 
Som alla vet har det under våren och början av sommaren varit och är stora vattensamlingar i 
området. Föreningen har vid synen haft uppe detta med kommunen. Stämman beslutade här 
att styrelsen får uppdraget att utreda befintligt dagvattensystem och om krav på 
kompletterande brunnar skall ställas till kommunen. 
Alla stugägare uppmanas att rapportera problem i form av stående vatten och igensatta 
brunnar till Lars Elmqvist 070 625 42 74, 036 925 37 snarast och senast 30 juli. Finns foton 
eller annan dokumentation vill vi gärna få del av detta. 
 
Nycklar till toaletter och tvättstuga 
För den som saknar nycklar eller vill ha fler finns dessa att köpa hos Lars Elmqvist, Ingvar 
Bengtsson och Gun Svensson. Tyvärr har priset blivit högre och vi måste ta 100 kronor per 
nyckel vilket är självkostnadspris. 
 
Med hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek. för. 
 
Styrelsen/ Lars Elmqvist ordf. 


