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Hej! 
Här kommer årets första informationsbrev. Håll tillgodo!  
 
Kontaktuppgifter 
Vi vill påminna er alla om att meddela oss om ni flyttar, byter telefonnummer eller e-
postadress. Är ni osäkra på om vi har rätt kontaktuppgifter så maila gärna era gällande 
uppgifter till ostraekfor@gmail.com (kassör Christina Karlsson). 
 
Fiber 
Funderar ni på att efteranmäla fiberinstallation. Blankett för anmälan finns på hemsidan. Har 
ni frågor så ta kontakt med Lars Elmqvist som är fiberansvarig i föreningen.  
Tel Lars: 070 625 42 74. Mail; lars.elmqvist1@hotmail.se 
 
Önskemål om trädfällning 
Under november månad gick vi den årliga trädrundan tillsammans med Halmstad kommun. 
De beslutade att ta ner en del av de träd ni hade önskemål om att få bort och arbetet kommer 
att ske under vinterhalvåret. Många vägar i området är dåliga och kommunen kommer att se 
över även detta under vinterhalvåret. 
 
Ordningsregler 
Styrelsen får ibland information från stugägare om att våra ordningsregler inte följs. Vi tycker 
det är självklart att alla medlemmar i föreningen följer de regler vi satt upp. Vi vill ju att alla 
trivs på Östra stranden. Ordningsreglerna finns på hemsidan. 
 
Facebook 
Anslut gärna till vår grupp på Facebook.  
Den heter ”Östra Stranden – Strandskatan/Viggen/Snäppan”.  
Gruppen har skapats för att medlemmar i föreningen ska kunna delge varandra intressant 
information. I dagsläget har gruppen 167 medlemmar och vi hoppas att många fler vill gå med 
i gruppen. 
 
Vårstädning 
Årets städdag blir 23 maj kl 10.00-12.00. Medtag räfsa. Alla som deltar bjuds på korv med 
bröd. Samling vid boulebanan. 
 
Årsstämma 
Årets stämma kommer att hållas söndagen den 21 juni kl 15.00. Plats: Knipans lada 
 
Vintervatten 
Vi påminner alla er som är i stugan även under vinterhalvåret om att betala för vintervatten. 
Sätt in 500kr på bankgironummer 5635-0051. Märk betalningen med ”Vintervatten”, ditt 
stugområde och stugnummer.  
 
Föreningens styrelse fick på stämman 2019 i uppdrag att se över kostnaden för vintervatten 
och ambitionen är att presentera ett förslag till differentierad avgift på årsstämman i juni. 
Många av stugorna i området hyrs ut/används under hela året och då kanske avgiften ska vara 
högre än för den som endast använder stugan ett antal helger under höst/vinter/vår. 
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Betalning av årsavgiften 
I arrendeavtalet står att läsa att ” Avgift jämte indextillägg skall av medlem till Föreningen 
betalas utan anmaning senast den 30 juni varje år.  
Se till att pengarna finns i god tid på föreningens konto (BG 5635-0051). 
 
Årsavgiften till föreningen för år 2020 är 9 000 kr + VA-avgift 1 700 kr. Totalt 10 700 kr. För 
medlemmar med reducerad avgift är medlemsavgiften 9 000 kronor. 
Föreningens arrendeavgift till kommunen är för år 2020, 8 425 kronor per stuga och ingår i 
medlemmens årsavgift. 
 
Det går bra att redan nu göra sin betalning till föreningens BG 5635-0051. Glöm inte märka 
med stugnummer och vad avgiften avser, tex årsavgift, vintervatten eller delbetalning fiber. 

Vi påminner om att ni som valt att delbetala indragning av fiber ska betala ytterligare 2 000kr. 
 
Betalning efter 30 juni innebär en straffavgift på 500kr.  
 
I samband med föregående års betalning fanns ett antal medlemmar som inte accepterade 
gällande regler. Vi vill påpeka att de regler vi har ska efterföljas och undanber oss därför 
eventuella diskussioner. ”Utan anmaning” innebär att vi inte skickar ut någon faktura. 
 
 
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
 
 
Jimmie Nilsson/ ordförande 
jimmie.nilsson@skola.ljungby.se  
0733-75 40 01 
 


