
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden i Halmstad ekonomisk 
förening, i Knipans lada i Halmstad den 2008-06-22.  
 
Närvarande: 102 personer representerande 69 st medlemsstugor. 
 

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Ordförandens förslag till dagordning med smärre kompletteringar godkändes. 
 
3. Till mötesordförande valdes Lars Elmqvist till mötessekreterare valdes Ulf 

Håkansson. 
 

4. Vad gäller röstlängd beslutades att de närvarolistor som medlemmarna fyllt i vid 
ingången till möteslokalen skall gälla som röstlängd. 

 
5. Till justeringsmän, föreslogs och valdes Ingvar Lundgren,Viggen 72 och Ingvar 

Johansson, Viggen 111. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. Rapporter 
-Lars rapporterade om problemet med ägarna till Snäppan 17 (Håkan och Christina 
Johansson) som vägrar att bli medlem i Föreningen och betala sin arrendeavgift till 
denna. Föreningen ligger därför ute med arrendeavgiften för Snäppan 17 sedan flera 
år. 
Kommunen har, på grund av tvisten, sagt upp avtalet för Snäppan 17 vilket Håkan 
Johansson överklagat till Arrendenämnden. Representanter för Föreningens AU har 
vid ett par tillfällen närvarit vid förhandlingar i Tingsrätten. Arrendenämnden har nu 
att ta ställning till Johanssons överklagande. 
Stämman beslutade att Föreningen skall hålla inne arrendebeloppet för Snäppan 17 så 
att Kommunen får ligga ute med pengarna istället. 
 
-Lars rapporterade om ett mail som den 19/6 kommit från Kommunen. Kommunen 
lovar där att utföra förbättringar av dräneringen i området och asfaltera de mest utsatta 
vägarna.  
Man har kostnadsberäknat dessa arbeten till 625.000:- och säger sig ha tillgång till 
250.000:- per år. Föreningen får föreslå hur arbetena skall prioriteras. 
Ev är man intresserad av höra om Föreningen kan förskottera viss del av kostnaden så 
att arbetena kan utföras i en följd. 
Det beslutades att styrelsen har fullmakt att handlägga ärendet. 
 
-Lars rapporterade också att han frågat Kommunen varför vissa stugor på Snäppan fått 
ny adress. Något svar kunde inte lämnas. 

  
8. Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes av stämman liksom kassörens 

rapport om Föreningens ekonomi. Revisorernas berättelse föredrogs av Yvonne 
Ausmeel och godkändes av stämman.  

 
9. Stämman fastställde balansräkningen, resultaträkningen och förslaget om disposition. 



 
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 

 
11. Styrelsens förslag till arvoden var att dessa skall lämnas oförändrade från det 

föregående året vilket godkändes av stämman.  
 

12. Styrelsens förslag till budget enligt distribuerat förslag för 2009 godkändes.  
Årsavgift 1 kr 5 125, årsavgift 2 kr 1 275. Insatsbelopp va, förslag kr 38 650. 
Anslutningskostnaden från huvudledning till stugan är kr 11 700. 
För 2008 är insatsbeloppet fastställt till 35 150 kronor. Anslutningskostnad  
på 11 700 kronor tillkommer. 

 Stämman fastställde styrelsens förslag.  
 

13. Till ordförande på 1 år valdes Lars Elmqvist, till kassör på 1 år valdes Ingvar 
Bengtsson. Till styrelseledamot på 2 år valdes Ulf Håkansson och Anette Pettersson. 

 Till suppleanter på 2 år valdes Morgan Grans, Snäppan 56 och Birger Ekström. 
 (Robert Pozek har flyttat och lämnat styrelsen) 

 
14. Till revisor på 2 år valdes Yvonne Ausmeel. Stämman beslutade också att till nästa 

stämma utöka med en revisors suppleant. 
 

15. Valberedningen omvaldes: Ingvar Johansson, Sven Nilsson och Nils Axelsson. Ingvar 
Johansson är sammankallande. Suppleanter Gun Svensson och Ulla Klang. 

 
16. Fritidskommittén med Åke Nilsson(sammankallande), Kenneth Ahlstrand, Harald 

Lindgren, Ann-Katrin Ahlstrand och Per Sandelin omvaldes. 
Britt Marie Nilsson och Kerstin Carlsson håller i tipspromenaderna.  

  
17. Motioner till stämman. 

Stämman redogjorde för en undersökning om en utökning av gatubelysningen i 
området.  
Kommunen ställer inte upp på något sätt och styrelsen har kommit fram till att 
kostnaden är hög, ca 250.000:.- för bara ca 10 stolpar och förordade därför inte en 
utökning i Föreningens regi. 
Stämman beslutade därför att lägga förslaget på is men uppdrog åt styrelsen att 
undersöka kostnaden för ett alternativ med belysningsstolpar med solceller. 
 
Styrelsen redovisade de propåer som inkommit från olika banker att Föreningen skall 
skriva på sk Nyttjanderättsförklaringar till stugägare som önskar pantsätta sina stugor. 
Stämman beslutade Föreningen inte skall skriva på några Nyttjanderättsförklaringar. 

 
18. -Under övriga ärenden togs följande upp: 
 

-Lars rapporterade från samordningsmöte med 12 andra stugföreningar vid Östra 
Stranden som har hållits. Lars tycker att mötena är positiva men man är besviken på 
att man inte fått svar på skrivelser som skickats till Kommunen om gemensamma 
problem. 
-Åke Nilsson föreslog att fundamentet till midsommarstången skall flyttas till plats vid 
Boulbanan eftersom vi nu har en naturig samlingsplats där. 
Förslaget bifölls av stämman. 



 
-Stugägare som har stugor utmed vägar inom området uppmanades att ansa sina 
häckar och buskar så att trafiksäkerheten och framkomligheten inte försämras. 
 
-Enligt Nils Axelsson håller vägen vid Skogsbrynet att växa igen och behöver röjas. 
Lars lovade påtala detta för Kommunen. 
 
-Nils Axelsson påminde om att restriktionerna mot byggnadsarbeten under 
semesterveckorna. 
 
-Uppmanades stugägare att upprepat spola i toaletterna med jämna mellanrum så att 
ledningarna sköljs ur. Rensspolning av ledningar som använts alltför sparsamt har fått 
göras inom området. 
 
-Efterlystes bättre skick på de sopcontainers som ställs upp inom området. 
 
-142 st stugor är ännu inte VVS besiktigade fast många redan har tagit sina 
anläggningar i drift. Stugägare med obesiktigade stugor uppmanades att omedelbart 
kontakta Bengt Karlsson. 
 
-Föreslogs att styrelsen tar fram förslag på ”Trivselregler” som talar om hur man 
uppträder inom området och som stugägare som hyr ut sina stugor kan hänvisa sina 
hyresgäster till.  
 
-Ombads styrelsen undersöka om det går att ordna så att tvättmaskinerna även kan 
matas med 10-kronors mynt.  

  
19. Lars tackade och avslutade mötet. 

 
 
 Ordföranden: Lars Elmqvist    
 
  
 
 Vid protokollet: Ulf Håkansson  
 
 
 Justeras: Ingvar Lundgren  Ingvar Johansson 


