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Hej! 
Här kommer årets tredje informationsbrev. Håll tillgodo!  
 
 
VÅRA GEMENSAMMA BRUNNAR 
Som alla förhoppningsvis känner till äger vi själva vår va-anläggning. Det är alltså vi själva 
som ska sköta den och vid problem är det föreningen som får betala. De senaste månaderna 
har vi haft stora problem då det blir stopp i brunnarna väldigt ofta. I helgen (17-18 aug) har vi 
fått rycka ut igen då det varit stopp i avloppet. Bengt som är den som ”fixar” när det blir stopp 
har aldrig sett något liknande. Han hittade bland annat blöjor och bindor i brunnarna och det 
är också tydligt att vissa stugägare sköljer ner feta oljor i avloppet. Detta blir i längden 
mycket dyrt för oss alla. Spoltjänst är anlitat för att än en gång rengöra våra brunnar.  
 
Så här kan det inte fortsätta! Det är absolut förbjudet att spola ner något annat än toalettpapper 
i toaletterna. Fett/olja ska inte sköljas ner i vasken. 
 
Styrelsen förväntar sig självklart en omedelbar beteendeförändring hos dem som i dagsläget 
missköter sig. 
 
 
Arrendeavtalet med Halmstad kommun 
Arrendeavtalet är nu påskrivet och klart och bifogas detta informationsbrev. 
 
 
Protokoll från årsstämman 
Protokollet från föreningsstämman bifogas detta informationsbrev.  
 
 
Önskemål om trädfällning 
Föreningen tar i år in önskemål från dem som vill få ned träd.  
Maila jimmie.nilsson@skola.ljungby.se senast 31 oktober.  
Märk träden med lämpliga band. Tänk på ni skall vara överens med grannar. I slutändan är det 
kommunen som avgör om träden skall tas ned. 
 
 
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. 
 
 
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. Vi vill ju att alla trivs 
på Östra stranden. Ordningreglerna finns på hemsidan. 
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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 56 medlemmar och vi hoppas att många fler vill gå med 
i gruppen. 
 
 
Sommaren på Östra stranden 
Midsommarfirandet besöktes av uppskattningsvis 500 personer. Musikafton 12 juli besöktes av ca 200 
personer och musikafton 19 juli av ca 600 personer. Sex tipspromenader har genomförts och 719 
personer har deltagit. Den inplanerade Loppisen fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda. 
Ekonomiskt blev det ett liten överskott från sommarens alla aktiviteter.  
 
 
 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
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