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      Nr 2, 2010 

Årsavgift 
 
Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2010. Årsavgiften till föreningen 
för 2010 är 5 150 kronor och avser arrendeavgift och föreningens verksamhetskostnader. 
Årsavgiften för vatten, el och underhåll 1 200 kronor. Full avgift blir således 6 350 kronor. 
Fakturan skall vara betalt senast 30/6 2010.Vid betalning på annat sätt än genom bifogade 
faktura, ange det fakturanummer som finns på fakturan. Glöm inte detta!!!! 
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 073 993 26 81 innan 
förfallodag. Glöm heller inte att anmäla adressändringar och ev. ny e-postadress till 
kassören. ingvar-bengtsson@telia.com 
 
Årsstämma 
 
Årets stämma är fastställd till söndagen den 27 juni kl 13.00. Plats: Knipans lada på 
stugområdet, Knipan. På stämman kommer, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
föreningens arrendeavtal med Halmstad kommun att diskuteras och eventuellt kommer beslut 
att tas om förändringar. Se även på föreningens anslagstavlor. Samtliga stugägare är 
välkomna. 
 
Midsommarfirande 
Som vanligt anordnar fritidskommittén midsommarfirande Kl 15.00 på midsommarafton vid 
den nya samlingsplatsen, Björklunden. Hjälp till och smycka stången, samling 10.00. 
Då ett par av ledamöterna inte kan medverka vill fritidskommittén få hjälp att sälja lotter vid 
firandet. Har du lust att hjälpa till, ring Åke, 0470 676 13 eller 070 816 76 13 
 
Tipspromenader 
Även i år kommer tipspromenader att anordnas. Se våra anslagstavlor och vid Björkdungen 
när det drar igång 
 
Asfaltering 
Styrelsen har blivit överens med kommunen om fortsatt asfaltering i området. (Ni som fick 
förra informationen via mail känner redan till detta). Arbetet har redan slutförts och innebär 
att södra infartsvägen till Snäppan och infarten till Snäppan via Viggen samt förlängningen av 
Majsångsvägen (mellan Viggen och Strandskatan) och genomfarten på Viggen har asfalterats. 
För närvarande planeras inte mer asfaltering av området. Tänk nu på att hålla ned hastigheten 
då ni färdas i området så att ingen kommer till skada. 
 
Skräp 
Tyvärr är det en tendens att fler skräphögar samlas runt containrarna, i området och strax 
utanför, särskilt vid Snäppans södra del. Containrarna är i första hand avsedda för 
hushållsavfall. Annat avfall skall lämnas på den alldeles nya utmärkta återvinningscentralen. 
Vi har blivit överens med kommunen att dom kommer att ta bort dom skräphögar som finns  
i utkanten av området för den här gången. Vi måste alla bli bättre på att ta hand om det skräp 
och ris som vi samlar på oss. Ta hand om det själva på rätt sätt så slipper föreningen att dra på 
sig kostnader, som senare drabbar medlemmarna. 
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Avstängning väg, Snäppan 
 
Vid förra styrelsemötet behandlade styrelsen en förfrågan om möjlighet att stänga av en 
genomfartsväg på Snäppan. ”Vägen” som avses är en genomfart mellan Snäppan 66 och 73 
till Snäppan 44 och 52. Genomfarten är trång och smal. 
Den tanke som finns är att placera naturstenar i svängen vid nr 40 och 42. 
Styrelsen beslutade att undersöka synpunkter från Halmstad Kommun och stugägarna, 
framförallt de som är närmast berörda på Snäppan. Från kommunen föreligger inga hinder 
utan vi vill nu få in synpunkter från stugägarna. Särskilt vikt kommer att tas från som är mest 
berörda av den eventuella avstängningen. Hör av er med synpunkter senast 23 juni, helst 
skriftligt eller via mail ordf. Lars Elmqvist lars.elmqvist1@comhem.se eller kassör Ingvar 
Bengtsson ingvar-bengtsson@telia.com  
 
Detaljplan Skogsbrynet 
 
Föreningen har fått en del förfrågningar om vad som händer med den tidigare planerade 
detaljplanen, Skogsbrynet där etablering av ett stugområde planerades.  
Vi har nu efter samtal med kommunen fått reda på att planen kommer att få en annan 
inriktning. Det kommer inte att bli ett stugområde utan istället planeras det för studentboende 
med möjlighet till uthyrning under sommartid. En ny detaljplan kommer att tas fram och 
kommunen kommer att bjuda in till ett nytt samrådsförfarande. Planen kommer även att 
ställas ut så att den som vill kan ta del av den. Någon tidsplan är inte framtagen ännu men en 
uppskattning är att ett förslag till detaljplan kan vara framtagen inom 1 till 2 år. 
 
 
Övrigt 
 
Stugägare som har häckar, buskar o dyl. utefter genomfartsvägarna. Klipp dessa så att inga 
grenar sticker ut i vägbanan. Tänk även på inte sikten är skymd vid utfarter. Under sommaren 
är många barn och även vuxna i området. 
 
OBS. Denna information skickas till alla, även de som får info via mail. Vi har haft lite 
problem med att vissa inte fått mail. Skulle det vara så att du som anmält mail och inte fått 
denna information via mail, skicka då ett mail till Ingvar Bengtsson och meddela detta. 
Adress ser du i förra rubriken. 
 
Till sist önskar vi er alla en trevlig vistelse på området i sommar och välkomna att delta i dom 
aktiviteter som anordnas. 
 
 
Med hälsningar 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
Styrelsen 
 
Lars Elmqvist/ ordf. 


