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Då är det dags igen. Känn er välkomna till en ny säsong på ”vårt” område. 

Bygglovsfrågor 

I sista informationen för 2012 så informerade vi om att föreningen blivit överens, efter ett 
antal träffar, med byggnadskontoret och politikerna i byggnadsnämnden om tolkningar för 
byggnation enligt gällande detaljplan för området. 
Här kunde ju allt vara frid o fröjd. Tyvärr så har byggnadskontoret skickat över nya riktlinjer 
som enligt dom skall ytterligare klargöra olika tolkningar. Vår uppfattning är att de 
förändringar som byggnadskontoret skrivit in istället skapar ytterligare möjligheter till olika 
tolkningar som för de sökande av bygglov kan medföra förseningar och kostnader för ändring 
av ritningar. Föreningen har påtalat detta för byggnadskontoret men vi har tyvärr ännu inte 
fått svar. Vår uppfattning är de riktlinjer vi var överens om från början är de som skall gälla. 
Det som ändå är glädjande är att de som under förra sommaren fick vänta med sina bygglov 
nu ändå fått sina bygglov beviljade. Vi återkommer med stor säkerhet i ärendet. 
 
Arrendefrågor 
I den förra informationen flaggade vi även för ett kommande möte med 
Samhällsbyggnadskontoret angående arrendefrågor i vårt arrendekontrakt med kommunen. 
Vid mötet som var den 14 febr. presenterade föreningen i ett dokument de olika kontakter 
som varit tidigare med arrendatorerna, den gamla föreningen och med vår förening i frågorna 
runt inhägnader av stugor, staket, häckar, trädäck m m. Diskussionerna i dessa frågor 
påbörjades redan på 70-talet och har sedan fortsatt och pågår fortfarande. 
Föreningen presenterade även förslag på hur vi gemensamt skulle kunna föra frågan mot en 
lösning. I stort går förslagen ut på att varje stuga skall disponera en större yta än idag. En 
reglering av så kallade uteplatser med ett visst antal m2 . Möjlighet till vissa bygglovsfria 
åtgärder men anmälningspliktiga för stugägaren till föreningen är några av förslagen. Ett nytt 
möte bestämdes till den 17 april. Tyvärr ställde kommunen in detta dagen före med 
motiveringen att man fått förhinder samt att man inte fått fram något konkret utan vill 
återkomma med en ny tid längre fram. 
 
Ny avfallstaxa 
I slutet av januari fick alla stugägare ett informationsbrev om att en ny fast avgift för 
avfallshanteringen skulle tas ut av fritidshusägare. Det är flera som hört av sig till föreningen 
med anledning av detta. Föreningen har agerat tillsammans med övriga föreningar i 
Kommunen. Vi har deltagit i ett gemensamt möte med övriga föreningar och där tagit beslutet 
att tillskriva kommunen i ärendet. Totalt är det ett tjugotal föreningar som ställt sig bakom 
skrivelsen. Vi har tidigare informerat alla som vi har mailadress till om hanteringen av 
ärendet. Så snart vi haft mötet med kommunen så återkommer vi i ärendet. För kännedom 
bifogar vi det brev som sänts till kommunen. 
Då det gäller den faktura som nu gått ut med förfallodag i slutet av månaden så är det nog 
bara att betala och försöka se glad ut. Som sagt, vi återkommer i ärendet. 
 
Städdag 
Föreningens städdag blir den 11 maj. Vi träffas vid Björklunden kl 10.00. Vi städar dynerna 
samt området runt Björklunden. Medtag gärna räfsa eller hämta en senare. Något tilltugg blir 
det då vi är klara 
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Möte med övriga föreningar på Östra Stranden 
Den 1 april deltog föreningen i det årliga mötet med övriga föreningar. Vi bifogar 
minnesanteckningarna från mötet. På vår hemsida kommer det att läggas in länkar till de 
föreningar som har egna hemsidor. 
 
Fjärrstyr värmen med mobilen 
Representant för Defa-Home var tidigare i kontakt med föreningen för att erbjuda möjligheten 
att fjärrstyra värmen i stugan med mobilen. Även här har föreningen tidigare informerat de 
som vi har mailadress till om erbjudandet. Då vi inte tidigare gått ut med någon information 
så kommer nu erbjudandet till er övriga. Som ni ser går rabatten ut den 30/4 men vi tror inte 
det är något problem att erhålla rabatten även om någon skulle vara intresserad av detta de 
närmaste veckorna. 
 
Mailadress 
Har du inte anmält mailadress och har en sådan. Skicka ett meddelande till  
invar-bengtsson@telia.com så får du fortsättningsvis info till denna. 
 
Aktiviteter 2013 
Vår nuvarande förening har i år varit verksam i 10 år. Detta kommer att uppmärksammas den 
13 juli med en heldagsaktivitet. Särskild inbjudan kommer till samtliga senare. 
 
Sedvanligt midsommarfirande. 
Öviga aktiviteter kommer att vara, 2 st. trubaduraftnar. Dels vecka 28 samt vecka 31. 
Tipspromenaderna startar veckan efter midsommar. Vid varje tipspromenad blir det lite extra 
med tanke på de 10 åren. 
En loppisdag under juli månad. 
Håll utkik på våra anslagstavlor över aktiviteterna. 
 
Övrigt 
Träspångarna som finns ned till havet vid toaletterna har förlängts och i något fall gjorts om. 
Dock kunde ett par förlängts ytterligare något. 
Asfaltering kommer att göras den närmsta tiden av förlängningen Södra Badvägen vid övre 
delen av Viggen bort till toalettbyggnaden. 
 
 
 
Med hälsningar 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/Ordf. 
 
Bilagor. 
Riktlinjer vid byggnation 2012-12-11 
Brev till kommunen ang. renhållningsavgifter 
Anteckningar från mötet med övriga föreningar 
Infoblad Defa-Home 


