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Så var det då dags för lite information inför den kommande säsongen. 
 
Vatten i området 
I information nr 3, 2007 informerade vi om den träff styrelsen hade med kommunen under 
september 2007. Tyvärr blev inget av det vi var överens om gjort under 2007 beroende på 
dom besparingskrav förvaltningarna fått från kommunledningen. Styrelsen har under 2008 
haft flera samtal med kommunen om dom åtgärder vi förra året var överens om. Tyvärr kan vi 
inte säga att vi lyckats speciellt bra. Kommunen har nu beställt en utredning för att utreda vad 
som eventuellt kan göras för att minska vattenmängderna i området. Det troliga är dock att det 
inte blir något gjort under 2008 beroende på pengabrist. Vi har försökt förklara att vi inte är 
nöjda med detta. Ett nytt möte med kommunen är tänkt att genomföras där vi skall träffa 
ansvariga inom kommunen. Vi hoppas då att något konkret kan hända. Lite beroende på vad 
som händer vid mötet kan det bli aktuellt att kalla till något informationsmöte med 
stugägarna. Styrelsens uppfattning är att något måste göras så snart som möjligt för att minska 
vattenflödet och förbättra nerfartsvägarna. 
Kommunen har nu öppnat vattenutloppen vid havet och brunnarna kommer att spolas. Detta 
kan kanske hjälpa något. Vi återkommer i ärendet. 
Hemsida 
Vår hemsida har nu kommit en bit på väg. Den innehåller dels en allmän del samt en del som 
enbart är för medlemmar. Adressen är www.ostrastranden.se Då du besöker sidan och skall 
logga in på medlemssidan är användarnamnet, medlem och lösen är, valkommen. Det är 
samma användarnamn och lösen för samtliga stugägare. Sprid därför inte dessa till andra. 
Ansvarig för hemsida är en av styrelsens suppleanter, Birger Ekstöm. Kom gärna med 
synpunkter på förslag och innehåll till hemsidan. Vi skall försöka hålla sidan uppdaterad med 
aktuell information. 
Möte med övriga föreningar 
På långfredagen deltog föreningen i det årliga mötet med övriga föreningar på stranden. Från 
föreningen tog vi upp ärendet om lägre nätavgift för sommarboende och behov av ytterligare  
dräneringar på Östra Stranden. Då skrivelserna till kommunen är färdiga kommer vi att lägga 
ut dessa på vår hemsida. 
Rivning av toaletter 
Vi kan informera er om att dom gamla toaletterna vid Skogsbrynet och vid föreningens 
boulbana nu har rivits av kommunen.  
Inbrott 
Vi har varit i kontakt med polisen och där fått informationen att det under 2007 har 
rapporterats 12 inbrott i stugorna på vårt område. Vi tror oss dock veta att det har varit 
betydligt fler och vill uppmana er att rapportera alla inbrott eller skadegörelse till polisen. 
Även om inget är stulet. 
Adressändringar m m 
Har du flyttat, bytt adress, tel.nr. och inte meddelat detta till oss. Gör det omgående till Ingvar 
Bengtsson, Årniltsvägen 26, 313 30 Oskarsström så vi har ett aktuellt register inför 
sommaren. Har du e-mailadress och inte anmält detta, skicka då ett mail till  
ingvar-bengtsson@telia.com du får då aktuell information till din adress. 
 
Med hälsningar 
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