
      Nr 2, 2011 

Årsavgift 
 
Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2011. Ni som får info via mail får 
fakturan i separat utskick. Årsavgiften till föreningen för 2011 är 5 250 kronor och avser 
arrendeavgift och föreningens verksamhetskostnader. Årsavgiften för vatten, el och underhåll 
1 200 kronor. Full avgift blir således 6 450 kronor. Fakturan skall vara betalt senast 30/6 
2011. 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 26 juni kl 13.00. Plats: Knipans lada på 
stugområdet, Knipan. På stämman kommer bl a, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, en 
offert från Halmstad Bevakning att tas upp för diskussion och beslut. Samtliga stugägare är 
välkomna. 
 
Midsommarfirande 
 
Som vanligt anordnar fritidskommittén midsommarfirande Kl 15.00 på midsommarafton vid 
den nya samlingsplatsen, Björkdungen. Hjälp till och smycka stången, samling 10.00. 
Fritidskommitèn planerar även för en aktivitet på stranden. Håll utkik på anslagstavlorna. 
 
Tipspromenader 
 
Även i år kommer tipspromenader att anordnas. Se våra anslagstavlor och vid Björkdungen. 
Start 29 juni. Se anslag 
 
Skräp 
 
Tyvärr fortsätter problemen med skräp utanför containrarna. Särskilt mellan Snäppan och 
Viggen. Under lång tid låg en gungställning där. Fortfarande står ett bilbatteri kvar. Nu även 
ett köksbord samt en trearmad ljusarmatur. Varför. Tror ni att någon annan skall ta hand om 
det eller? En skäprning måste till. Vet någon vems grejerna är? Föreningen har fått in flera 
klagomål över eländet.   
Ta hand om det själva på rätt sätt så slipper föreningen att dra på sig kostnader, som senare 
drabbar medlemmarna. 
 
 
 
 
 
 
 



Avstängning väg, Snäppan 
 
På förra stämman togs upp om en ev. avstängning av genomfartsväg på Snäppans område, 
mellan stuga 40 och 42. Information gavs även till samtliga under förra året och möjligheter 
till synpunkter gavs. Enbart en synpunkt kom in med en negativ åsikt om en avstängning. 
Beslutet blev därför att en avstängning skulle göras genom att kommunen placerade ut en 
natursten på vägen.  
En sten placerades där av kommunen den 6/5. Någon/några har tydligen, på natten 12 maj vid 
04.00  ansett att detta inte var riktigt utan beslutade att ta bort den och har nu lämnat den i 
utkanten av Snäppans övre del. Varför då? Känner någon till mera tas denna information 
gärna emot. 
 
Arrendeavtal, Halmstad Kommun 
 
Föreningen vill informera er om att vi, efter förra informationen fått kallelse till ett möte med 
kommunens Samhällsbyggnadskontor, som numera har ansvaret för föreningens 
arrendekontrakt med kommunen. Byggnation inom stranddyneområdet är rubriken. Ett första 
möte kommer troligtvis före stämman. En rapport kommer att lämnas på stämman. 
 
Övrigt 
 
Vi vill återigen påminna stugägare som har häckar, buskar o dyl. utefter genomfartsvägarna. 
Klipp dessa så att inga grenar sticker ut i vägbanan. Tänk även på att sikten är skymd vid 
utfarter. Under sommaren är många barn och även vuxna i området. 
 
 
Till sist önskar vi er alla en trevlig vistelse på området i sommar och välkomna att delta i dom 
aktiviteter som anordnas. 
 
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
 
Lars Elmqvist/ordf. 
 


