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Arrendekontrakt 
 
Föreningens arbetsutskott har vid två tillfällen 28/8 och 29/9 fört förhandlingar med Halmstads 
Kommuns Samhällsbyggnadskontor angående nytt arrendeavtal. Tyvärr har vi inte lyckats nå någon 
lösning i ärendet. Som det nu ser ut kommer ärendet att gå vidare till hyres- och arrendenämnden. 
När detta kommer till stånd går idag inte att svara på. Vi har ytterligare en förhandlingstid den 13 
oktober med kommunen. 
Föreningens ambition är att ett nytt arrendeavtal skall försöka spegla den situation som idag råder. 
En hel del förändringar måste då göras. Detta har vi påpekat vid tidigare möten med kommunen. 
Tyvärr blev det förslag vi fick från kommunen i mitten av augusti en besvikelse.  
 I flera paragrafer i förslaget var de nya villkoren förändrade gentemot nuvarande skrivningar på ett 
för oss negativt sätt. Det som ändå var positivt var att en redskapsbod på 3kvm får uppföras. Vidare 
så kan en uteplats anläggas på max 15 kvm .  
Då det gällde arrendeavgiften var förslaget från kommunen att den skulle höjas från nuvarande 
4 500:- per år,( idag betalar vi 5 030:-) till 11 000:- per år. En höjning med 140 %.  
Föreningens styrelse ansåg att förslaget både vad gäller paragrafinnehåll och avgift inte kunde 
godkännas. Föreningen hade därför till mötet med kommunen den 28 augusti tagit fram ett helt eget 
förslag till arrendekontrakt och arrendeavgift. 
Vid mötet var det en diskussion om de olika paragraferna där vi argumenterade för vårt förslag och 
kommunen för sitt. Något konkret kom inte fram utan man lovade då från kommunen att man tar till 
sig vad som sagts och skulle återkomma med ett nytt förslag. Då det gällde avgiften så ansåg 
kommunen att det inte varit någon reell omförhandling på i stort 20 år samt att byggrätten vid en 
jämförelse med annat likartat område skall vara gällande för avgiften. 
Från vår sida ansåg vi att detta var ett alldeles för snävt sätt att fastställa arrendet på. Bl. a övertog 
föreningen administrationen vid övertagandet av arrendekontraktet 2004. 
 
I det förslag vi fick 29/9 hade inga större förändringar gjorts från kommunens ursprungsförslag. 
Föreningen ombads komma in med synpunkter redan till den 2 september. Detta ansåg vi vara 
omöjligt och begärde anstånd till den 25 september vilket senare beviljades av kommunen. 
 
Det som hänt efter den 2/9 är att föreningen varit i kontakt med advokat för att få hjälp i den 
fortsatta processen. Jag träffade vårt ombud den 9/9. Vi gick där igenom det kommande arbetet som 
innebar att föreningen skall ta fram förslag till text i arrendekontraktet som vi kan acceptera och 
skicka över detta till vårt ombud för synpunkter. De i sin tur skall ta fram uppgifter som vi kan 
använda då det gäller argument för en lägre arrendeavgift än den som kommunen föreslår. 
 
Vid vår träff den 29/9 hade vi tagit fram uppgifter över tidigare arrendeavgifter som gällde i 
föreningarna på Östra Stranden och när dessa friköptes. Sammanställningen visade att våra avgifter 
var höga i förhållande till övriga föreningar med tanke på storlek på fritidshus och tomtmöjligheter 
som de övriga föreningarna har. De flesta friköptes under första halvan av 2000-talet. 
Vi hade även tagit fram uppgifter från privata arrendatorer i Mellbystrand som visade på i stort 
samma sak som föreningarna på Östra Stranden 
Vårt ombud hade också tagit fram ett dokument som vi anser talar till vår fördel då det gäller den 
föreslagna avgiften från kommunen. Vi har vidhållit att vi är beredda att betala 6 700:- per år och 
stuga. Vi hade även tagit fram de förändringar som vi ville göra i arrendekontraktet. 
Tyvärr så fick vi inga svar eller andra bud från kommunen. De vidhöll sin uppfattning och på något 
sätt känner vi att de inte hade mandat att förändra något i sitt förslag. 
Ärendet skall nu tas upp för beslut i Samhällsbyggnadsutskottet där man troligtvis kommer att 
vidhålla sitt förslag och överlämna det till hyres- och arrendenämnden. 
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Trädfällning 
 
De stugägare som öskar få träd fällda skall höra av sig till mig senast 20 oktober.  
Tel. 070 625 42 74. 
Tänk på att ni skall vara överens med grannar om träd som ni vill få nedtagna. Märk träden med 
lämpliga band. I slutändan är det kommunen som beslutar om fällning. 
Vi har begärt att kommunen skall göra en större gallring av träd då det under senare tid växt ganska 
kraftigt i området. Det kan därför bli aktuellt att fler träd än de som önskats kommer att tas ned. 
 
Från kommunen har vi fått påpekande om att häckar och buskar utmed vägarna i området måste 
klippas in så att genomfarterna blir bredare. Framförallt gäller detta på Vigggen. Vi uppmanar 
stugägarna att se efter detta till våren. 
 
 
Glöm inte att anmäla adressändringar och mailadress till kassören ostraekfor@gmail.com   
eller 070 306 32 00. 
Har Du inte anmält mailadress, gör det nu. Skicka ett mail till adressen här ovan! 
Med hälsningar 
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist ordf. 
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