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      Nr 2, 2013 

Årsavgift 

Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgift för 2013. Ni som får information via 
mail får fakturan i separat utskick. Årsavgiften till föreningen för 2013 är 5 500 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 6 700 kronor. Fakturan skall 
vara betalt senast 28/6 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	  

Kallelse till föreningens årsstämma 
 
Föreningens årsstämma hålls den 23 juni Kl 13.00 i Knipans lada dit samtliga medlemmar 
inbjuds. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer frågan om föreningens 
arrendekontrakt med kommunen och stugägarna att komma upp till diskussion. Med detta 
utskick bifogas föreningen årsberättelse med resultat och balansräkning samt förslag till 
budget, dagordning och arvode. Ni som har möjlighet, skriv ut och ta med tillstämman. 
 
Riktlinjer vid byggnation 
 
Som vi nämnde i förra informationen så har föreningen fått nya förslag till riktlinjer vid 
byggnation från Byggnadsnämnden. Efter en del justeringar så är vi nu överens om vad som 
fortsättningsvis skall gälla vid byggnation i området. De nya riktlinjerna bifogas. 
 
 
Renhållningsavgift 
 
Möte 2013-05-21 med Henrik Oretorp, kommunalråd (C) samt styrelseordförande HEM 
Roger Orwén (Mp). 
Representanter för föreningarna Lennart Bodén, Lars Elmqvist och Lena Petersson. 
 
Syftet med mötet var att få till en diskussion angående kravet från vår sida om en sänkning av 
avgiften för återvinning om 869 kr som påförts varje stugägare i år. 
Brevet har Ni alla fått sedan tidigare som förekom mötet. 
Vi framförde vårt krav och gav exempel på att det var möjligt att differentiera taxan då 
stugägare inte bör likställas med året runt boende då de flesta ej är på plats året runt utan 
snarare 6-8 veckor/år. 
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Roger berättade att HEM agerar efter avfallsföreskrifter och att de har som målsättning att ta 
ut rimliga avgifter. Man har från HEM redan börjat titta på om det är möjligt att ha reducerade 
avgifter men det är så långt man kommit. Det är HEM som lägger förslagen till 
kommunfullmäktige som tar besluten. 
Idag tar man beslut från kommunfullmäktige angående ny avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter därefter tittar en styrgrupp över taxesystemet. Styrgruppen leds av 
Henrik Oretorp och har som målsättning att lägga ett förslag till beslut i november i år. 
Vårt gemensamma krav från alla föreningarna passade väldigt bra att framföra i detta läge. 
Samverkan är viktigt och vi påpekade också att detta gjort att vi nu har en stark grund att stå 
på då vi faktiskt samordnat oss i en fråga som är viktig och detta kommer vi att fortsätta göra 
när så krävs. 
 
Om det blir en reducering kanske den kunde bli större genom nedanstående förslag; 
vi lade fram möjligheten om att istället för att skicka ca 2600 fakturor kunde HEM skicka en 
till resp. förening (21 st blir det) och att resp. förening lade in kostnaden i årsavgiften. 
Självklart är det upp till resp. förening att bestämma detta men om det ger något tillbaka till 
medlemmarna så skulle vi kunna se positivt på det. 
 
Sedan kunde vi inte låta bli att ta upp några Östra Stranden frågor (städning av stranden, 
utrymmesvägar ned till stranden mm), kontakt ska ske med Jenny Johansson som ska 
återkoppla med kontaktpersoner för vidare diskussion. 
 
Henrik Oretorp berättade att det är beslut taget om att man ska prioritera Västra Stranden, 
Östra Stranden och Tylösand. Kanske skulle politiker kunna ha ett möte med alla oss 
stugföreningar 1-2 ggr/år rörande detta och hur vi kan utveckla stränder och kommers runt 
dessa för att öka attraktion. Vi sade att vi är säkra på att alls stugföreningar var positiva till 
denna samverkan.  

 

Med hälsning 

Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/ Ordf. 
 
Bilagor 
 
Faktura (separat utskick till de med mailadress) 
Årsberättelse med resultat o balansräkning 
Förslag till dagordning, budget och arvode 
Riktlinjer vid byggnation 
 
 
 
 
 

 


