
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden i Halmstad ekonomisk 
förening, i Knipans lada i Halmstad den 2007-06-24.  
 
Närvarande: 87 personer representerande 69st medlemmar. 
 

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 Barbro Bengtsson och Inger Malmberg. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. Rapporter 
-Lars rapporterade att Kommunen nu slutligen sagt upp avtalet för Snäppan 17 som 
vägrat skriva avtal med Föreningen. Det blir nu upp till Arrendenämnden att ta 
ställning till uppsägningen. 

 -Lars rapporterade att NCC har färdigställt ledningar till de sista tre stugor under våren  
och entreprenaden är därmed avslutad. Samtidigt har NCC filmat de ledningsavsnitt 
där det varit upprepade stopp. Filmningen visade att ledningarnas fall var ok men att 
ledningarna 150 mot Snäppan och 149 mot Viggen innehöll mycket hård sand. 
Ledningarna är nu spolade och rena. 
-Lars rapporterade om att syn av området, enligt vad som stadgas i arrendeavtalet, har 
genomförts tillsammans med Kommunen. Det diskuterades därvid att ett antal stugor 
är i mycket dåligt skick men att Fastighetskontoret i nuvarande läge inte har 
synpunkter på detta.  
-Bättre beläggning på genomfartsvägen Viggen- Snäppan kommer att ordnas av 
Kommunen men tidigast nästa år.  
-Angående rivning av gamla toaletter gavs beskedet att toalett I är riven, toalett J rivs i 
höst och toalett F nästa år. Efter rivning av toalett I är containrarna där flyttade. 
-På fråga har Kommunen sagt att reglerna för byggnadslov inte ändrats trots att, som 
Nils Axelsson påpekade, byggnadslov för ett antal stugor med brutet tak lämnats i 
strid mot tidigare. 

  
 Rapporterna godkändes av stämman. 
  
8. Styrelsens årsredovisning föredrogs av Lars och Ingvar. Revisorernas berättelse 

föredrogs av Tord Sundqvist och godkändes. 
 

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

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 



11. Styrelsens förslag till arvoden och ersättningar enligt distribuerat förslag godkändes:  
 Till AU-ledamöter, (ordförande, kassör, sekreterare) utbetalas ett årsarvode att 
 fördela inom AU med 31 000 kronor. 
 Till vardera AU-ledamot utbetalas så kallad omkostnadsersättning, (telefon, data, 
 kopiering och liknande kostnader) med ett belopp på 2.000 kronor per år. 
 Arvode för suppleant i valberedningen 500 kronor. Övriga arvoden enligt tidigare. 
 

12. Styrelsens förslag till budget enligt distribuerat förslag för 2008 godkändes.  
Årsavgift 1 kr 4 975, årsavgift 2 kr 1 225. Insatsbelopp va, förslag kr 35 150. 
Anslutningskostnaden från huvudledning till stugan är kr 11 700. 
För 2007 är insatsbeloppet fastställt till 31 950 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 Bengt Karlsson. 

 Till suppleanter på 2 år valdes Karl Åke Jacobsson och Per Göran Dahl. 
 Stämman beslutade på styrelsens förslag att utöka styrelsen med 2 suppleanter: 
 Till suppleanter på 1 år valdes därför Birger Ekström och Robert Pozek. 

Barbro Bengtsson och Anette Pettersson bad samtliga att verka för att få in fler 
kvinnor i styrelsen till nästa år. 

 
14. Till revisor på 2 år valdes Tord Sundqvist.  

 
15. Valberedningen omvaldes: Ingvar Johansson, Sven Nilsson och Nils Axelsson. Ingvar 

Johansson är sammankallande.  
Stämman beslutade att utöka valberedningen med två suppleanter. 

 Till suppleanter på 1 år valdes därför Gun Svensson och Ulla Klang. 
 

16. Fritidskommittén med Åke Nilsson(sammankallande), Robert Pozek, Harald 
Lindgren, Ann-Katrin Ahlstrand och Per Sandelin omvaldes. 
Britt Marie Nilsson (Viggen 18) och Kerstin Karlsson (Viggen 6), erbjöd sig hålla i 
tipspromenaderna och fick stämmans förtroende att göra detta.  

  
17. Motioner till stämman. 

En motion med ett antal namnunderskrifter hade inkommit till stämman, gällande ett 
önskemål om en utökning av gatubelysningen i området.  
Styrelsen fick i uppdrag att kontakta kommunen för att se om detta kan göras. 
 
En motion om att begränsa buller från motorgräsklippare och trimmers hade inkommit 
till stämman. 
Stämman beslutade att rekommendera stugägare att avstå från arbete med sådana 
bullrande redskap mellan 18.00 och 9.00.  

 
 
 
 
 
 
 



18. -Under övriga frågor togs följande upp: 
-Samordningsmöte med 12 andra stugföreningar vid Östra Stranden har hållits. En 
skrivelse med gemensamma synpunkter har tillställts Kommunen efter mötet. 
-Kommunen har ställts sig positiv till att Föreningen ordnar en boulebana vid Viggen 
och en sådan kommer snarast att anordnas. 
-Kommunen har avslagit en begäran från Föreningen om att anordna en lekplats inom 
området. 
-Vatten som blir stående på vissa områden inom Viggen och Snäppan är ett problem. 
Styrelsen fick stämmans uppdrag att utreda befintligt dagvattensystem, hur detta är 
underhållet och om kompletterande brunnar måste anordnas. Alla stugägare 
uppmanades att rapportera problem i form av stående vatten och igensatta brunnar till 
styrelsen. 
-Numreringen av stugorna är ologisk och saknas på många stugor vilket gör det svårt 
för räddningstjänst m fl att hitta. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda vad som kan 
göras för att nå en förbättring. 
-Kommunen har tittat på en detaljplan för området mot Johannistorp. Det gäller en 
toalett som Johannistorp vill bygga om till klubbstuga. Styrelsen har begärt att få yttra 
sig hos Kommunen om planen.     
-Nils Axelsson informerade om att Handikapporganisationerna motsatt sig en 
förläggning av handikappsbadet till Ryttarevägen och att ett alternativ vid Grönningen 
diskuterats. Axelsson påpekade att de utbyggnadsprojekt som nu drivs av 
kommunledningen bla ett kraftverk i Hamnutfyllnaden, kan påverka vattenkvaliten där 
i framtiden. Stämman beslutade att inte skicka någon ytterligare skrivelse i fråga om 
handikappsbadet eftersom man redan en gång uttalat sig.  
Med anledning av Axelssons påpekande ställdes emellertid frågan om dessa 
utbyggnader inte är ett hot mot badvattnet vid Strandskatan som ligger alldeles intill 
Grönningen. 
-Ingvar Bengtsson påpekade att Föreningen måste verka för att Kommunen ansöker 
om sk blå flagg vid Östra Stranden eftersom badvattnet håller godkända värden enl 
Tekniska kontorets mätningar. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Kommunen. 
-Bengt Karlsson bad alla stugägare som dragit in vatten men ännu inte begärt 
besiktning av sin anläggning att omgående kontakta honom och boka tid för en 
besiktning. 
-Stämman framförde till protokollet sitt särskilda tack till styrelsen för det goda arbete 
den utfört. 

  
19. Lars tackade och avslutade mötet. 

 
 
 Ordföranden: Lars Elmqvist    
 
  
 
 Vid protokollet: Ulf Håkansson  
 
 
 Justeras: Inger Malmberg  Barbro Bengtsson 


