
Östra Stranden i Halmstad ek för 

 

Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening 1  Bankgiro 5635 0051 
C/o Christina Karlsson 
Fågelsångsvägen 11 
341 42 Ljungby  E-postadress; ostraekfor@gmail.com   

Nr 2 2021, maj 

Hej! 
Här kommer årets andra informationsbrev. Håll tillgodo!  
 
Årsstämman 
Årets stämma kommer att hållas söndagen den 27 juni kl 15.00. Även i år kommer stämman 
att hållas utomhus på Björklunden (gräsytan mellan Strandskatan och Viggen). För den som 
önskar finns möjlighet att närvara på stämman via Teams. Vill du delta via Teams anmäler du 
det via mail till jimmie.nilsson@skola.ljungby.se För de som deltar via Teams kommer vi att 
tillämpa negativ acklamation vilket innebär att de som ej röstar bifall begär ordet. 
 
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. 
Det finns fortfarande ett antal stugägare som inte har angett någon mailadress. Vi vore ytterst 
tacksamma om ni kan ordna en mailadress och sedan meddela oss detta. Detta för att minska 
det administrativa arbetet vid utskick till medlemmar. 
 
Våra avlopp 
Bifogat i detta utskick finns information om ”vett och etikett” gällande ditt avlopp. Vi har på 
senare tid fått fler och fler problem med våra avlopp/pumpar vilket skapar onödiga kostnader 
för föreningen. Den största ”boven” är fett men även en hel del annat hamnar i våra brunnar. 
Styrelsen förutsätter att ni stugägare hanterar era avlopp på ett korrekt sätt framöver. 
 
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). 
 
Årsavgift 2021 (gäller alla):   9 100kr 
VA-avgift (gäller alla med inkopplat vatten):   1 800 kr 
 Totalt: 10 900 kr 
 
Vintervatten (gäller de som nyttjar stugan vintertid 15okt-15mar):      750 kr 
Vintervatten (gäller permanentboende/uthyrning av stugan vintertid):    1 500 kr 
 
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. 

Betalning efter 30 juni innebär en straffavgift på 500kr.  
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
 
 
Jimmie Nilsson/ ordförande 
jimmie.nilsson@skola.ljungby.se  
0733-75 40 01 
 


