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Nr 3 2008 
Medlemsavgifter 
 
Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2008. Till er som får information 
via mail översändes fakturan separat. 
Årsavgiften till föreningen för 2008 är 4 975 kronor och avser arrendeavgift och föreningens 
verksamhetskostnader. Årsavgiften för vatten, el och underhåll 1 225 kronor. Fakturan skall 
vara betalt senast 30/6 2008. OBS. På fakturan står 14/6 som sista betalningsdag. Det är den 
30juni som gäller 
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.  
Uppstår svårigheter att betala i tid, kontakta kassören Ingvar Bengtsson före förfallodag. 
 
Årsstämma 
 
Årets stämma är fastställd till söndagen den 22 juni kl 13.00. Plats: Knipans lada på 
stugområdet Knipan. Se även på föreningens anslagstavlor. Samtliga stugägare är välkomna. 
På stämman kommer bl a beslut att tas om budget, årsavgifter och val att förrättas. Ärenden 
som kommer upp är även om ytterligare belysning i området, frågan om föreningen skall 
godkänna pantsättning för ev. billigare lån för stugägare. Vi hoppas att så många som möjligt 
kan delta på stämman. 
 
 
Föreningsaktiviteter  
 
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, Fiskdamm, Godis till alla barnen. 
Se även föreningens anslagstavlor. 
 
Tipspromenader 
Britt-Marie och Kerstin bjuder in till tipspromenader varje onsdag med start den 25 juni och 
ytterligare 5 onsdagar. Du/Ni kan starta mellan 18.00 – 20.00 och starten är vid toalett H 
mellan Viggen och Johannistorp. Inför säsongen har vi utökat banan med Snäppanområdet. 
Vi önskar alla välkomna och hoppas på stor uppslutning. 
 
Boule 
 
Föreningen hoppas nu att vår nyanlagda boulebana blir flitigt använd. Vi ser gärna att någon 
anmäler sitt intresse som lite ansvarig för banan och som ev. kan vara med och anordna 
turneringsspel kanske med andra föreningar. Hör av er till någon i styrelsen. 
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Ny Fastighetsindelning 
 
Från kommunen har föreningen fått informationen att kommunen fastställt ny adress för 
byggnader inom området. Föreningen har uppmanats att underrätta arrendatorerna ny adress. 
 
För Strandskatan nr 1 till 116 är ny adress, Strandskatans Fritidsby följt av resp.stugnr.. 
Fastighetsbeteckningen är Halmstad 4:34. 
 
För Snäppan med nr 7,21, 28,37,46,55,62,70,78,84 är adressen Snäppans fritidsby följt av 
resp. stugnummer. För Viggen med nummer 168,187,196,204,221,231,232  
är adressen Viggens Fritidsby följt av resp. stugnummer.  
Fastighetsbeteckningen är Halmstad 4:1. 
 
För övriga ej nämnda stugor på Viggen och Snäppan är adressen,  
Viggens Fritidsby följt av resp. stugnr. och Snäppans Fritidsby följt av resp.stugnr.  
Fastighetsbeteckning Halmstad 4:14.  
 
Postnummer är 30260 Halmstad 
 
 
 
  
Med hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
Lars Elmqvist/Ordf  


