
Östra Stranden i Halmstad ek för 

 

1 

      Nr 2 2012 

 

Årsavgift 

Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2012. Ni som får info via mail får 
fakturan i separat utskick. Årsavgiften till föreningen för 2012 är 5 450 kronor och avser 
arrendeavgift och föreningens övriga verksamhetskostnader. Årsavgiften för vatten, el och 
underhåll av va-nätet är 1 200 kronor. Full avgift blir således 6 650 kronor. Fakturan skall 
vara betalt senast 30/6 2012. Vid betalning på annat sätt än genom bifogade faktura, ange det 
fakturanummer som finns på fakturan samt stugnummer. 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 

Som vanligt hålls årets stämma söndagen i midsommarveckan. I år den 24 juni Kl 13.00 i 
Knipans lada på fritidsområdet Knipan. Sedvaniga årsmötesförhandlingar. Vi kommer även 
att ta upp till beslut, förslag till nya ordningsregler. 

 
Möte med övriga föreningar 
 
Föreningen har deltagit vid möte med övriga föreningar som finns på Östra Stranden. Från vår 
förening togs bl. a frågan upp om vad vi kan göra för att stoppa erosionen av stranden som 
tagit mycket stryk av höstens och vinterns blåst. Beslut togs om att tillskriva Halmstad 
Kommun i ärendet. En skrivelse skall även gå till kommunen och kräva åtgärder på hur man 
kan få ned hastigheten på Västervallsvägen, samt bättre belysning på cykelvägarna vid 
stranden. Minnesanteckningar från mötet finns på hemsidan. 
  
 
Efterlysning 
 
Valberedningen efterlyser dej som vill ingå i fritidskommittén och hjälpa till med de 
aktiviteter som anordnas(ej tipspromenader). Vi behöver i vart fall två nya ledamöter. 
Kontakta valberedningens sammankallande, Gun Svensson 073 074 21 35 eller 
fritidskommittén Åke Nilsson 070 816 76 13 för mer information. Du behövs! Vi måste hitta 
nytt folk som vill engagera sig. Ställer ingen upp, blir det heller ingenting. Det går inte att 
kräva att något skall göras, men ingen vill hjälpa till. 
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Sommarens aktiviteter 
 
Följande aktiviteter planeras av fritidskommittén och styrelsen under sommaren: 
Midsommarfest, midsommarafton 
Tipspromenader, start veckan efter midsommar och i sex veckor 
Loppmarknader i juli och ev. i aug 
Trubaduraftnar fredagar v 28 och v 30 
Golfmästerskap, För att detta skall bli av krävs att minst 15 anmäler sig till, och senast30 juni, 
bengt.andersson@bevego.se, thomas.weingart@dbschenker.com                                          
eller sms/ring Bengt 070 461 48 66,  Thomas 070 644 71 75. Någon tid är ännu inte klar utan 
detta beror på intresset. 
Se anslag på våra anslagstavlor om sommarens aktiviteter eller på vår hemsida. 
www.ostrastranden.se . Var med och delta! 
 
Rotavdrag/ Fastighetsbeteckning 

Föreningen får allt fler frågor om rotavdrag och vilken fastighetsbeteckning det är. Då ni 
söker rotavdrag skall även fastighetsbeteckning anges. Vi har tre olika fastighetsbeteckningar 
i området och följande gäller:  
Strandskatan, samtliga stugor har fastighetsbeteckning:  
Del av Halmstad 4:34.  
Viggen 168, 187, 196, 204, 221, 231, 232, Snäppan 7, 21, 28, 37, 46, 55, 62, 70, 78, 84  
har fastighetsbeteckning:  
Del av Halmstad 4:1.  
Övriga stugor på Viggen och Snäppan har fastighetsbeteckning:  
Del av Halmstad 4:14. 
 
Avfall 
  
Tyvärr är det så att det fortfarande slarvas med avfallet i och vid containrarna. I containrarna 
får endast hushållsavfall slängas!! Allt annat avfall skall forslas till återvinningsstationerna. 
O.B.S. Ris grenar och annat så k trädgårdsavfall får inte slängas i dynerna.  

Hittar du inte till återvinningen kan du klicka på följande länk. 
http://www.hem.se/extra/pod/?id=849&module_instance=1&action=pod_show 

O-ringen 

Under vecka 30 avgörs o-ringen i orientering i Halmstadstrakten. De efterlyser fler boende 
under vecka 30. Du som kan hyra ut din stuga under denna vecka kan säkert göra en bra affär. 
Anmäl stuga på www.oringenboende.se  

Med sommarhälsningar 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för.  
Lars Elmqvist/ Ordf. 


