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      Nr 3 2011 

 

Här kommer lite sommarinfo! 

 

Stämman 

Föreningsstämman hölls den 26 juni i Knipans lada. 94 medlemmar repr. 72 stugor var 

närvarande. Styrelsen och övriga förtroendevalda omvaldes. 

Styrelsen rapporterade om de träffar vi haft att få kommunen att styra upp reglerna för 

området och ordna så att alla bygglovsansökningar får en likabehandling. Kommunen har ny 

organisation så det är nu Samhällsbyggnadskontoret som är Föreningens motpart. 

Samhällsbyggnadskontoret är positivt till de förslag som styrelsen lämnat men 

Byggnadskontoret har hittills inte reagerat. Nytt möte med Samhällsbyggnadskontoret är 

bokat till i september. 

Stämman gjorde därvid ett uttalande, där man uppmanade alla medlemmar att hålla sig till 

gällande regler för området och inte tänja på gränserna så att man driver fram onödigt hårda 

regler från kommunen.   

Stämman behandlade en offert från ett bevakningsföretag om bevakning av området. Efter 

diskussion och röstning beslutade stämman avslå offerten. 

 

Kommande aktiviteter 

Tipspromenaderna har startat och pågår varje onsdag. Sista onsdagen är den 3 augusti. Passa 

på och delta när du är på stranden. 

 

Trubaduraftnar anordnar fritidskommitten vid två tillfällen, 8 juli med Dan Eriksson från 

Laholm och 26 juli med Ola Brandt och Lars Galin från Strömsnäsbruk. Plats, Björklunden. 

 

Loppmarknad anordnas den 31 juli vid Björklunden mellan 15.00-18.00. Boka bord (som du 

tar med dej själv) kostnad 50kr. Anmäl dej till Britt-Marie 073 219 21 96 senast 27 juli. Vi 

kommer att annonsera i Hallandsposten om loppmarknaden. 
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Planerade aktiviteter 2012 

Golfmästerskap 

Föreningen planerar för att anordna golftävling (ej bangolf) för både herrar och damer under 

2012 om tillräckligt intresse finns. För att stämma av intresset, mejla ansvariga, 

bengt.andersson@bevego.se, thomas.weingart@dbschenker.com                                          

eller sms/ring Bengt 070 461 48 66,  Thomas 070 644 71 75. Hör av dej/er redan nu om 

intresse finns så kan planeringen starta upp. Obs! ej bindande, vi vill bara spåna intresset. 

 

Tysklandsresa 

Om tillräckligt intresse finns så kan dom tidigare Tysklandsresorna åter starta upp under nästa 

år. Även här krävs att man anmäler ett intresse för en fortsatt planering. Gör detta till 

thomas.weingart@dbschenker.com eller via sms/ring 070 644 71 75. Obs! ej bindande, vi vill 

bara spåna intresset. 

 

Hemsidan 

Som ni vet har föreningen även en hemsida, www.ostrastranden.se . Medlemssidan kommer 

du åt med inloggningsuppgifterna, användarnamn: medlem. Lösenord: valkommen. Ta för 

vana att regelbundet besöka hemsidan. Vi har nu satt ett räkneverk för att se hur många 

besökare vi har. 

Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan utveckla vår hemsida och vad du vill se på denna. 

Hör av dej med synpunkter. 

Mailadresser 

Till er som anmält mailadress bifogas årsberättelsen för 2010, stämmans protokoll samt 

antagen budget 2012. Samtliga finns även på hemsidans medlemssidor. 

Har du inte anmält din adress, så gör du detta till ingvar-bengtsson@telia.com Kan inte nog 

tjata om detta. 
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