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Årsavgift 

Fakturan för årets årsavgift har i dagarna sänts till er. Årsavgiften är 5 500:-. Avgiften för 
vatten, el och underhåll av va-nätet är 1 200 kronor. Full avgift blir således 6 700 kronor. 
Fakturan skall vara betald senast 30/6 2014. Vid betalning på annat sätt än genom bifogade 
faktura, ange det fakturanummer som finns på fakturan samt stugnummer. Glöm inte 
detta!!!! 

 

Kallelse till föreningens årsstämma 
 
Föreningens årsstämma hålls den 22 juni Kl 12.30 ( OBS tiden) i Knipans lada dit samtliga 
medlemmar inbjuds. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer frågan om 
föreningens arrendekontrakt med kommunen och stugägarna att komma upp till diskussion. 
Föreningen föreslår i en motion, en stadgeändring, där styrelsen föreslår att en inträdesavgift 
tas ut vid ägarbyte. 
 
Arrende 
 
Efter flera försök fick föreningen äntligen till en träff med kommunen den 16 maj för fortsatta 
samtal om det kommande arrendekontraktet. Vi gick då igenom de olika paragraferna och 
diskuterade hur vi såg på dessa. Vi upplevde diskussionerna som ganska positiva och vi är 
båda parter överens om att det måste bli klarare skrivningar i flera avsnitt och att en del kan 
tas bort. Den tidsplan som nu gäller är att föreningen i mitten av augusti kommer att få ett 
förslag och ett nytt möte är inplanerat den 28 augusti. 
 
 
Renhållningsavgift 
 
Som ni säkert har upptäckt så har en ny faktura kommit från Hem som avser fast avgift för 
renhållning. I november tog Halmstad Kommun ett beslut om ny taxa för renhållning. Full 
fast avgift blev 1 220:- För fritidshus 976:-. En viss reducering alltså fast inte i den 
utsträckning som vi framförde i vår skrivelse och vid vårt möte med kommunen. Ingen av 
föreningarna som stod bakom skrivelsen är nöjda men vi ser samtidigt svårigheter att få någon 
ändring av det beslut kommunen tagit. Vi kommer i vår förening att undersöka med Sveriges 
Kommuner o Landsting om det är lagligt att fatta ett beslut som kommunen gjort. Vi vill 
nämna att den fasta avgiften inte har något att göra med den containertömning vi har i 
området. Den fasta avgiften är enbart för återvinningsanläggningar och kommande 
miljöarbete inom kommunen. 
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Verksamheter 2014 
 
Föreningen inbjuder till midsommarfest på midsommarafton i vanlig ordning. 
Tipspromenaderna startar upp veckan efter midsommar. För dessa aktiviteter och övriga 
arrangemang se föreningens anslagstavlor.  
 
Övrigt 
 
På förekommen anledning vill vi påtala att hundar måste hållas kopplade i området samt att 
hundbajs måste tas upp av den som rastar hunden. Efter vintern har det förekommit en del 
bajs runt stugor som både barn o vuxna trampat i. Vi har även påtalat för kommunen att 
skyltar med kopplingstvång borde sättas upp. 
 
Inför sommarsäsongen är det viktigt att genomfartsvägarna hålls fria från parkerade bilar och 
att häckar och buskar klipps in så att sikten och tillgänglikheten inte försämras, särskilt 
i svängar och skymda delar. Under sommaren är det mycket folk i rörelse och många barn. 
 
På vår hemsida har vi nu lagt in en vädersajt. Ta för vana att besöka hemsidan regelbundet. 
 
Från valberedningen 
 
Valberedningen har fått en avsägelse från föreningens kassör, Ingvar Bengtsson, att han inte 
står till förfogande som kassör eller styrelseledamot i föreningen efter den 30 juni 2014. 
Valberedningen efterlyser därför på detta sätt en ny kassör till föreningen. Vi är övertygade 
om att det bland föreningens medlemmar finns de som har kunskap om kassörsarbete och 
bokföring. Är Du intresserad eller känner någon bland föreningsmedlemmarna som skulle 
vara lämplig, kontakta då valberedningens sammankallande Gun Svensson 073 074 21 35.  
Hör av dej så snart som möjligt. 
Vill du ha upplysningar om vad som ingår i uppdraget som kassör kan du kontakta 
föreningens ordf. Lars Elmqvist, 070 625 42 74. 
 
 
Med hälsningar 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/ordf. 
 


