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En ny säsong börjar närma sig och det är dags för årets första information 

Städdag 21 april 

Föreningens städdag går av stapeln lördagen den 21 april i samverkan med Kusträddarna som 

anordnar kusträddardagen på Östra Stranden.                                                                                        

Vår städdag startar vi med en samling vid 9-tiden då vi träffas vid Björklunden där vi gemensamt går 

igenom uppgiften. Tanken är att några av oss städar vid och i närheten av Björklunden medan övriga 

går bort till Lilla Köpenhamn och ansluter till Kusträddarna. Vi har sedan en gemensam avslutning vid 

Björklunden där vi grillar en korv. Städdagen sker tillsammans med fritidskommittén.  

Läs mer om kusträddardagen på www.kustraddarna.se 

 

Årets övriga aktiviteter 

Tipspromenaderna är klara och startar den 27 juni och pågår under 6 veckor Vi återkommer 

till övriga aktiviteter i en senare information då allt inte är detaljplanerat ännu. 

 

Fastighetsdeklaration 

Då flera hört av sig och undrat vad som nu händer har vi hört oss för hos Skatteverket och fått 

följande information. Under juni månad kommer alla att få ett förslag på taxeringsvärde och 

den kommunala fastighetsavgiften kommer att påföras 2012 års deklaration. 

Fastighetsavgiften är 0,75 % av tax.värdet. Särskilda regler gäller de som har byggt ny stuga.  

Skattebefrielse gäller de första fem åren från nybyggnadsåret. Mer finns att läsa på 

www.skatteverket.se 

 

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. 

 

Ordningsregler 

Styrelsen har beslutat att till stämman presentera ett förslag till ändrade ordningsregler. 

Nuvarande ordningsregler hittar du på vår hemsida. Hör gärna av er med synpunkter på 

innehåll till nya ordningsregler. 

 

Adressändringar o Mailadress 

När du flyttar måste du anmäla adressändring till kassören (Ingvar Bengtsson). 

Föreningen får ingen ny adress per automatik från skatteverket. 

Det är säkert flera som har mailadress och inte anmält detta till Ingvar, gör det till 

 ingvar-bengtsson@telia.com, så får du information via den. 

Nästa information kommer under maj månad tillsammans med aviseringen av 

medlemsavgiften. OBS. Glöm inte anmäla ny adress. 

Ta för vana och besök vår hemsida www.ostrastranden.se 

Tänk även på att inte störa dina grannar med störande oljud och högljudd musik efter 

23.00 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 

 

Lars Elmqvist/ Ordf. 
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