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Stämman 2008 
 
Bifogat översänder vi protokoll från årets stämma. Styrelsen har i stort samma ledamöter som 
förra året. Morgan Grans nyvaldes som ersättare för Robert Pozek som flyttat från området. 
Beträffande §7 och arrendetvisten med Snäppan 17 så hoppas styrelsen att frågan kan lösas 
under året så att vi vet vad som skall gälla. Styrelsen anser att det är ohållbart att en stuga 
skall ligga utanför föreningens arrendeavtal med kommunen. 
Vi kommer att begära ett nytt möte med kommunen så snart som möjligt för att diskutera hur 
prioriteringen av dränering i området och beläggning skall göras. Vi återkommer med 
information hur ärendena utvecklas. 
Som framgår av årsavgifterna för 2009 är det en höjning av dessa beroende på en ökad 
inflation i samhället som gör att arrendeavgiften till kommunen blir högre. Kommunen har 
även höjt den fasta va-avgiften med 100:-/år och förbrukningsavgiften med 2:-m3. 
 
Vi vill uppmana dom stugägare som har häckar och buskar vid vägar i området att klippa 
dessa. På flera ställen är dessa alldeles för höga och gör att sikten blir begränsad. Det är 
många barn som cyklar och vistas i området. Hittills har tack och lov inga allvarligare olyckor 
inträffat. Det är även lätt att bilar får repor i lacken. 
 
Det är även viktigt att du som har dragit in vatten och inte fått installationen besiktad 
ombesörjer detta snarast. Kontakta vår kvalitetsansvarige, Bengt Karlsson. Telnr till Bengt är  
035 10 13 97 eller 070 913 60 93. 
 
Vi har haft kontakt med kommunen angående skicket på sopcontainrarna och blivit lovade att 
dom som är i dåligt skall lagas så snart som möjligt. Beträffande frågan om det går att ordna 
med 10-kronors mynt till vissa tvättmaskiner så är svaret här att det är för dyrt byta ut 
myntkassetterna. 
 
Mailadresser 
 
Vi ser gärna att fler anmäler sina mailadresser till våran kassör, ingvar-bengtsson@ telia.com 
Så får du informationen den vägen. Besök även vår hemsida, www.ostrastranden.se. 
Inloggning på medlemssidan är under användarnamn: medlem och  
lösenord: valkommen. 
Glöm heller inte att delta i våra tipspromenader på onsdagarna under juli månad. 
 
Styrelsen önskar er alla en trevig sommar på stranden 
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