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Hovrätten 13 maj 
 
Flera av er väntar säkert på information om vad som händer i arrendeförhandlingarna. Ärendet var uppe i Hovrätten 
den 13 maj. Även om det inte finns så mycket att rapportera så vill vi ändå ge er lite information. 
 
Hovrätten tog först upp frågan om det fanns möjlighet till en förlikning. Från föreningen sa vi att är kommunen villig 
att träffa ett arrendeavtal för en längre period än 5 år så är vi beredda att diskutera även andra nivåer. Kommunen 
meddelade att man inte har något mandat att träffa en förlikning så där var den frågan borta. 
 
Från vardera av parterna, föreningen och kommunen gjordes en sakframställan i Hovrätten. Några direkta nyheter 
presenterades inte utan i stort var det samma argumentation som gjordes i Arrendenämnden. 
Som ni vet så hävdar kommunen att ”vårt” område i arrendenivå skall likställas med Apelviken i Varberg och helst 
något bättre. Man begär nu lika mycket i arrendenivå som Varbergs kommun yrkat i Apelviken, 11 700:-. Tidigare 
kravet från kommunen 14 000:- har man nu backat något ifrån. 
 
Från föreningens sida pekade vi bl. a på de skillnader som vi menar finns mellan Apelviken och Östra Stranden. Vi 
menar att Olofsbo i Falkenberg är det område som är mest jämförbart med vårt. 
Vi tog även fram den förlikning som nyligen träffats i arrendenämnden mellan Varbergs kommun och 
stugägarföreningen i Apelviken. Förlikningen innebär att arrendenivån fastställts till 9 300:- för åren 2016-17, till 
10 200:- för åren 2018-19 och till 11 200:-  
för 2020. 
Detta kände inte Hovrätten till och man blev, som vi bedömer det, mycket intresserade av detta en ville få en kopia av 
förlikningen. 
Vår bedömning är att vi kan få nytta av den förlikningen. 
 
Därefter gjordes en syn på Östra Stranden, Olofsbo i Falkenberg och Apelviken i Varberg. Det nya som här kom fram 
var att var flera byggnationer på gång i Apelviken. Det visar sig att man nu får bygga en friggebod på 15 kvm i 
Apelviken vilket innebär att boytan där blir 35 + 15kvm. Totalt 50 kvm till samma arrendenivå som nämns ovan. 
Detta tror vi kommer att få betydelse i Hovrättens bedömning och gynna oss. 
 
Det som nu händer är att kommunen och föreningen får till den 27 maj på sig att komma in med ytterligare 
argumentation och bevisning. Efter det datumet kommer Hovrätten att sätta sig och gå igenom ärendet och fatta ett 
beslut. Vi fick inget datum för detta men mitten av juni så kanske vi har en dom. 
Det sista Hovrätten sa var att man uppmanade parterna att försöka få en förlikning till stånd och pekade då särskilt på 
den förlikning som gjorts i Apelviken. 
Efter den 27 maj kommer vi att lägga ut vår inlaga till Hovrätten på vår hemsida och även kommunens om vi får 
tillgång till denna. Vi återkommer så snart vi får Hovrättens beslut. 
 
Föreningsstämma 
 
Preliminärt datum för årets stämma är den 26 juni Kl 13.00 I Knipans lada. Vi återkommer med kallelse senare under 
maj månad. 
 
Facebookgrupp, Lekkamrater på Östra Stranden 
 
Se bifogat dokument 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Östra Stranden ek för 
 
Lars Elmqvist/Ordf. 
 
 


