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      Nr 5 2008 
Hej! 
Snäppan 17 
Äntligen har tvisten fått en lösning. Vid förhandlingar den 14 nov -08 ledda av hyres-och 
arrendenämnden, mellan kommunen och ägarna av Snäppan 17 träffades en 
överenskommelse. Detta var den tredje förhandlingen i ärendet.  
Överenskommelsen innebär att Håkan och Kristina Johansson, ägare av Snäppan 17, tecknar 
arrendeavtal med föreningen med start den 1 januari 2009. För tiden mellan den 1 jan 2005 – 
31 december 2008 erhåller föreningen full ersättning från Halmstads Kommun för årsavgiften 
som avser Snäppan17.  
Vidare innebär överenskommelsen att Halmstads Kommun övertar arrendeavtalen med 
samtliga stugägare vid en eventuell upplösning av föreningen.  
 
Vägar och dränering 
Under hösten har AU tillsammans med Bengt Karlsson haft ett antal träffar med kommunen 
ang. vägarna och vårt krav på ytterligare dräneringar i området. Sent omsider lyckades vi få 
fram att kommunen under 2008 avsätter 200 000 kr och lika mycket 2009. Alltså totalt  
400 000 kronor. Vi får själva prioritera hur pengarna skall användas. Vi har valt att prioritera 
dräneringen samt nerfartsvägen mellan Viggen och Snäppan. Det som hänt under hösten är att 
kommunen har filmat, mätt av och spolat rent halva det befintliga dräneringssystemet. 
Ytterligare dränering har lagts ned på Viggens bortre, övre del med 5 brunnar. Nerfartsvägen 
mellan Viggen/Snäppan har hyvlats av och dränering har lagts vid ena sidan med en brunn 
längst ned. Nerfartsvägen kommer att beläggas med asfalt så snart en ev. tjäle gått ur marken 
under 2009. Troligtvis under mars månad. Därefter kommer ytterligare dränering att grävas 
ned till dess att medlen som avsatts tagit slut. Vi återkommer med all säkerhet i ärendet. 
 
Fastighetsdeklaration 
Några stugägare har hört av sig och undrat varför man fått en blankett från skattemyndigheten 
att fylla i och returnera. Blanketten heter fastighetsdeklaration. Föreningen har undersökt detta 
och vi vill bidra med följande information. 
Då kommunen får in en ansökan om ny-eller ombyggnad underrättas skattemyndigheten som 
har en skyldighet att utreda om den kommande fastigheten skall åsättas ett taxeringsvärde. 
Därför skickas nämnda blankett, som fastighetsägaren har skyldighet att fylla i och skicka 
tillbaka. Fastställs senare ett taxeringsvärde över 50 000 kronor har man skyldighet att betala 
fastighetsskatt. Det som är avgörande för taxeringsvärdet är fastighetens standard och det 
totala beräknade värdet av fastigheten. Fastighet kan taxeras även om den ligger på arrenderad 
mark. Du kan läsa ytterligare om fastighetstaxering i broschyrerna SKV 389 och SKV 361. 
Du hittar ytterligare information på nätet www.skattemyndigheten.se,  
välj fastighetsdeklaration 2009 och rättsinformation. 
Föreningen vet inte varför inte alla som sökt och fått bygglov har fått en blankett att fylla i. Vi 
har inte ställt frågan till skattemyndigheten, eller fått någon begäran att skicka in 
ägarförteckning till Skatteverket. Vi fick däremot uppgiften att den som sökt bygglov har 
skyldighet att själv ta reda på vad som gäller och begära en blankett från Skatteverket. 
  
Vi tackar för oss för den här gången och önskar er alla en bra avslutning på året och vi hörs 
igen nästa år. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen i Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/ordf. 
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