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Träff med kommunen 

Tyvärr har vi inte något nytt att rapportera beträffande diskussionerna med kommunen 
angående vårt arrendeavtal. Vi skulle haft ett möte den 23 september. Dagen innan ställde 
kommunen in mötet med hänvisning till att man utsett en ny förvaltare som inte hunnit läsa in 
sig på ärendet. Någon ny tid har vi inte fått ännu. 
Vi hade däremot en träff med byggnadschefen i Halmstads Kommun. Flera medlemmar har 
hört av sig till styrelsen med anledning av att man får olika besked vid samtal med 
handläggare på byggnadskontoret om hur man får bygga. Vår avsikt var att dels informera oss 
om hur byggnadskontoret arbetar och om det finns möjligheter att förändra reglerna kring 
nuvarande detaljplan. Grunden är den att detaljplanen gäller. Byggnadshandläggarna har 
möjlighet till olika bedömningar och kan godkänna mindre avvikelser. Det är viktigt att alla 
behandlas lika vid kontakter med handläggare och att man får samma svar på sina frågor. En 
förändring av detaljplan är en ganska stor process. 
 

Aktiviteter 2011 
 
Tipspromenaderna under 2011 lockade 885 deltagare varav 202 var barn. Ett bra resultat. 
Även loppismarknaden lockade en hel del folk och de 14 bord som fanns sålde bra. Två 
trubaduraftnar anordnades och även dessa lockade många åhörare och var mycket 
uppskattade. Samliga arrangemang kommer att återkomma under 2012. 
 

Nedtagning av träd 

Vi gör som tidigare år. Ni som har önskemål att få träd nedtagna, kontakta Lars Elmqvist 
070 625 42 74 senast 1 november. Märk gärna träd/en med ett band. Tänk på att ni måste 
vara överens med ev. granne om träden står så till. Vi skall vid en kommande träff med 
kommunen ta med era önskemål. Som ni vet är det kommunen som i slutändan avgör detta. 
 
Häck/Buskavfall 

På förekommen anledning vill vi påminna om att inget träd eller buskavfall får slängas i 
dynerna utan ta detta till kommunens återvinningsanläggning. 
 
Hemsidan 
 
På vår hemsida finns nu en gästbok. Ta gärna del av denna och kom gärna med förslag på hur 
vi skall utveckla vår hemsida eller något annat som du vill delge för medlemmarna. 
www.ostrastranden.se  
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