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Hej! 
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att ta över som ordförande efter Lars Elmqvist. Tidigare 
idag (180923) hade den nya styrelsen sitt första möte för året. Många är nya i styrelsen och vi har 
mycket att lära. Personligen tycker jag vår styrelse har en bra sammansättning och första mötet 
innehöll bra och givande diskussioner.  
 
 
Fiber 
Föreningens fiberprojekt är nu i stort klart. Det som återstår är en återställning av 
genomfartsvägarna med ny asfalt där man grävt över vägarna samt en utjämning och 
påläggning av nytt bärlager där det bedöms behövas på övriga vägar. Totalt är det 361 stugor 
som sagt ja till fiber av 427; 84,54%.  
 
Det avtal som Halmstad Stadsnät träffat angående fiber i området är med föreningen och inte 
med någon enskild medlem. Detta innebär att då någon medlem vill ansluta sig i framtiden så 
är det föreningen som medlemmen skall kontakta. Föreningen får sedan gå vidare till H 
Stadsnät. Ansvarig i föreningen för frågor rörande fiber är Lars Elmqvist (070-625 42 74 eller 
lars.elmqvist1@hotmail.se) 
  
För kommande anslutningar är anslutningspriset i dagsläget 12 000 kronor. 
 
Beställning av tjänst gör man via Halmstad Stadsnäts hemsida under fliken beställ tjänst.  
Väljer leverantör och den tjänst man vill ansluta till. I dokumentet under adress anger man 
Strandskatans Fritidsby eller den stugby man tillhör och det stugnummer man har, 
Postnummer 302 60 Halmstad.  
Tjänsteleverantören skickar det sedan vidare till H Stadsnät. 
 
Om någon medlem får problem med sin uppkoppling mot internet eller tv, om denna går 
genom fibern, så skall medlemmen kontakta sin tjänsteleverantör i första läget och inte 
Halmstad Stadsnät. Om tjänsteleverantören anser att felet ligger hos Halmstad Stadsnät så tar 
tjänsteleverantören kontakt med Stadsnätet. 
 
Fakturor från teleoperatörer? 
Föreningen har blivit uppmärksammade på att det i postlådorna i området finns flera 
försändelser från olika teleoperatörer. Det troliga är att det i dessa kan finnas fakturor för fiber 
eller andra abonnemang som medlemmar gjort och som avser stugan. Är det så att ni beställt 
tjänst och inte fått någon faktura så finns säkert denna i postlådorna vid stranden. 

Kontakta er leverantör så att det i fortsättningen blir rätt. Risken är ju även att ni drabbas av 
förseningsavgifter om inget görs. 
 
Rapport från festkommittén om sommarens aktiviteter 
Midsommarfirandet besöktes av uppskattningsvis 400 personer. Trubadurafton 1 besöktes av 
ca 300 personer och trubadurafton 2 av ca 500 personer. Sex tipsrundor arrangerades under 
sommaren och totalt 743 personer deltog. Ekonomiskt blev det totalt ett litet överskott. 
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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. 
 
Protokoll från årsstämman 
Protokollet från föreningsstämman bifogas detta informationsbrev. Jag beklagar att det inte 
skickats ut tidigare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
Styrelsen 
 
Jimmie Nilsson 
 
 
 
 
 
 


