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Så var det då dags för en liten första information från styrelsen. 

Arrendekontraktet med kommunen 

Som ni vet så var det under förra året mycket diskussion om föreningens arrendekontrakt med 

kommunen. Föreningen lämnade under året förslag om eventuella förändringar i kontraktet och 
även om förändringar i byggreglerna. Kommunen var i stort positiva till förslagen. Föreningen fick 

dock inte några skriftliga svar på förslagen. Hallandsposten hade ju senare i höstas ytterligare en 

negativ artikel i tidningen, vilket vi nämnde i förra informationen.  

Kommunen har sedan årsskiftet genomfört en omorganisation och ansvaret för vårt arrendekontrakt 

ligger nu på Samhällsbyggnadskontoret. Föreningen har inte fått någon skriftlig information om detta 

utan enbart muntligen. Vem som nu är ansvarig förvaltare har vi inte fått information om.  

Fastighetskontoret är ansvarig för servicen av de allmänna toalettbyggnaderna. Teknik o- fritid har 

ansvaret för den så kallade parkmarken i området. 

Vi kommer därför i dagsläget inte att vara aktiva i diskussionerna om förändringar i 

arrendekontraktet utan avvakta till dess att kommunen hör av sig till oss. 
 

Städdag i området 
 

Den städdag av dynerna som planerades förra året ställdes in då dynerna redan städats av 

skolelever. Styrelsen har nu planerat att göra ett nytt försök i år och den 21 maj är 

inplanerad. Tanken är att vi skall städa dynerna utanför vårt område samt de övriga 

”allmänna områdena” som finns i ”vårt” område. Vi träffas vid Björkdungen den 21 maj vid 

10-tiden. Vill du vara med så anmäl dej gärna 070 625 42 74. 

Vi vill även informera er om att flera hört av sig och påtalat att stugägare skall hålla snyggt 

och städat vid sina stugor. Finns brister i flera fall. Runt containrarna skall inte finnas skräp 

vitvaror eller annat byggmaterial. 

 

Häckar och buskar  

 

Tänk nu på att ansa och klippa häckar och buskar som finns vid genomfartsvägarna så att 

inte dessa växer ut i vägen. 

 

Mailadress 

 

Du som inte anmält mailadress till Ingvar, gör det ingvar-bengtsson@telia.com, så får du 

information via den. 

Nästa information kommer slutet av maj tillsammans med aviseringen av medlemsavgiften. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 

 

Lars Elmqvist/ Ordf. 
 

 


