
Protokoll från extra stämma med Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening,  
på Galejan den 2003-08-10.  
 
Närvarande: Ca 180 medlemmar i föreningen. 
 

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet och gladdes över den mycket stora 
uppslutningen till extra stämman. Lars informerade också om att till dags dato har ca 
86 % av stugägarna anslutit sig till föreningen. 

 
2. Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes. 

 
3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Bernt Jersenius och Lilly 

Nilsson. 
 
4. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och det konstaterades att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

5. Till valberedning inför nästa års ordinarie stämma föreslogs och valdes Ingvar 
Johansson, Viggen 127; Karl Åke Jacobsson, Viggen 105 och Sven Nilsson, Snäppan 
25. Ingvar Johansson är sammankallande. 

 
6. På förslag från styrelsen beslutades att i samband med nästa års ordinarie stämma 

utöka styrelsen till 5 personer + 2 suppleanter. 
 

7. Till arvode för styrelsen föreslogs att styrelsen delar på 15.000 kronor i årsarvode och 
att suppleant som kallas till möte ersätts med 100 kronor. Resor ersätts enligt Statens 
reglemente. Förslaget bifölls av stämman.   

 
8. Vad gäller budget för 2003 och årsavgift 2004 föreslog styrelsen, att eftersom 

underlag för att bedöma kostnaderna ännu saknas, bör styrelsen få fullmakt att besluta 
om budget 2003 och årsavgift 2004. Förslaget bifölls av stämman. 

 
9. Styrelsen informerade om läget för VA entreprenaden:  
 Den ursprungliga entreprenaden omfattar ett huvudledningsnät med 
 anslutningspunkter utplacerade bland stugorna där stugägarna kan ansluta. Efter 
 påstötning från många stugägare har styrelsen undersökt möjligheten att utöka 
 entreprenaden till att omfatta även framläggning av ledningar till varje stuga. 
 Styrelsen konstaterar att för att få en fungerande anläggning måste utanför varje stuga 
 monteras en avstängningskran i mark för vattnet och en spolbrunn för avloppet. 
 På grund av den stora uppslutningen har föreningen ekonomi att delvis betala 
 framdragning av ledningen men skall alla stugor även utrustas med ventil och 
 spolbrunn av entreprenören krävs ytterligare ca 4-5000 kronor per stuga. 

 
 Efter diskussion beslöt stämman att uppdra åt styrelsen att utöka 
 entreprenaden till att omfatta framdragning av ledningar, avslutade med ventil och 
 spolbrunn, till en meter från varje medlems stuga.  
 Stämman beslutade att den extra kostnaden skall fördelas mellan medlemmarna.      
 På ordförandens särskilda fråga framkom att samtliga på stämman närvarande 
 medlemmar lämnade sitt stöd för detta beslut. 



 Beslutet att utöka entreprenaden innebär att all grävning på allmän mark mellan 
 stugorna kommer att vara klar före 2004-05-31 och att hela ledningsnätet inkl ventiler 
 och spolbrunnar kommer att omfattas av entreprenadens 5 åriga garanti.  
  
 Styrelsen informerade även om att Halmstad kommun lovat föreningen ett 
 nyttjanderättsavtal under kommande vecka. Avtalet ger föreningen rätt att lägga 
 ledningar på kommunens mark.  

 
 Styrelsen informerade om att förslaget till planändring av området läggs fram för 
 byggnadsnämnden den 2003-08-13. Samråd kommer därefter att ske och planen 
 beräknas vinna laga kraft under början av våren. Ett överklagande kan orsaka viss 
 fördröjning.  
 Planändringen påverkar inte tidplanen för entreprenaden för VA- anläggningen. 

 
10. Övriga frågor. 

 
-Det påpekades att det saknas regler i stadgarna för hur en stadgeändring går till. 
Styrelsen utreder om en ändring behövs. 

 
-Stämman uppdrog åt styrelsen att ta kontakt med den stugägare, som kontaktat 
Halmstad kommun med begäran om avslag på förslaget till planändring, och be 
honom att inte onödigtvis vålla övriga stugägare obehag genom att fördröja 
planändringen.  

 
-Stämman uppdrog åt styrelsen att än en gång kontakta de stugägare som ännu ej blivit 
medlemmar i föreningen.  

 
-Kassören Ingvar Bengtsson informerade om att han mottagit en skrivelse från en 
medlem med förslag på hur ev kablar kan läggas i samma gropar som 
vattenledningarna.  

 
-Kassören Ingvar Bengtsson poängterade att föreningen kan spara pengar om de som 
har möjlighet kommunicerar via e- mail.  
Lämna därför snarast er ev e-mail adress till Ingvar på adress:  
ingvar.bengtsson@halmstad.mail.telia.com 

 
11. Mötet avslutades. 
 

 
 
 
 Vid protokollet  
  
 Ulf Håkansson 
 
 
 Justeras 
 
 
 Lilly Nilsson   Bernt Jersenius 


