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Arrendeavtal 

 

 
Den 16 september var det huvudförhandling i arrendenämnden beträffande föreningens 
arrendeavtal med Halmstads Kommun. 
 
Tyvärr har vi inte så mycket att informera om då vi får dom i målet först den 15 oktober. 
Domaren är på andra uppdrag de närmaste 14 dagarna. Därefter skall domen och domskälen 
skrivas, så tyvärr får vi vänta.  
 
Då vi vet att det är av intresse att få reda på vad som händer så får ni här en kort summering. 
 
Huvudförhandlingen inleddes med att inkomna handlingar gicks igenom från vardera av 
parterna. Här fanns även möjlighet att komplettera med ytterligare argument. Kompletterande 
frågor ställdes från domarens sida. Något egentligen nytt framfördes inte.  
Vårt ombud ställde därefter ett antal frågor till mig som ordförande. Frågorna berörde bl. a 
förhandlingarna med kommunen och hur vi upplevde att kommunens skötsel av området 
fungerade Slutanförande gjordes från båda parter. 
 
En gemensam syn gjordes därefter först i ”vårt” område. Därefter i Falkenberg vid 
Knölaberget och i Olofsbo samt i Varberg vid Apelviken. 
Synen på ”vårt” område, Knölaberget och Apelviken hade begärts av kommunen. Kommunen 
hade även begärt syn av dynstuga i Mellbystrand. Kommunen avstod den synen. 
Föreningen hade begärt syn i Olofsbo. 
Syftet med synen är att hävda att områdena är likvärdiga och att man då kan begära att 
arrendeavgiften kan sättas utifrån likvärdiga områden. 
 
Så snart vi får domen kommer vi att publicera den på vår hemsida. Domen kan överklagas till 
Hovrätten. 
 
Trädfällning 

 

I vanlig ordning så skall ni som vill få träd nedtagna höra av er till mig. Ring 070 625 42 74 

eller mejla lars.elmqvist1@hotmail.se senast 16 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. 
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