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Hej alla Stavsnäsbor
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För er som haft möjlighet att besöka den årliga bystämman är nedanstående redogörelse inga
nyheter.
Bakgrund:
Vi är några stycken i Stavsnäs by som bildat en grupp som kallas Kulturlandskapsgruppen. Denna
grupp, som är en undergrupp till Bystyrelsen, har som uppgift att se till att vår trevliga by blir ännu
trevligare att vistas i.
Sly som förut hölls borta av betesdjur och åkerbruk har givits chans att växa upp till stora träd. Vi
märker inte att det växer så det knakar, och successivt har fina utblickar och luftighet i byn försvunnit.
Det finns gamla bilder där byns karaktär är helt annan än idag. I trädgårdarna hölls odlingar och
fruktträd som inte ville konkurrera i höjd med allén.
BASTUPLAN
Har ni tänkt på hur det ser ut på Bastuplan? Här parkerar bilar kors och tvärs, det dammar och ryker.
Den lilla lekplatsen för de små barnen är omtyckt men torftig. Det går inte att smyga till sig en fika på
Bageriet och samtidigt ha uppsikt över barnen. Kort sagt, så tycker vi i Kulturlandskapsgruppen, att
platsen måste rustas upp.
Bastuplan som ligger i byns kärna ägs av byn och borde få en bättre utformning.
Vi vill förändra platsen till en så vacker och praktisk plats som möjligt, med de funktioner platsen för
nuvarande har - plus lite till. Ett lyft för byn!
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:
Allmänt
Få platsen mera torglik, vackrare och vänligare. Se bifogad ritning och skiss.
Bastun
Byggnaden behålls men fasaden görs om (med enkla medel) för att få den att bättre smälta in i den
nya miljön. T.ex. byts fönster ut så att de blir likvärdiga och mer anpassade till byggnaden.
Tvättstugan, som idag utgör nästan hälften av bastubyggnaden kan eventuellt slopas och skapa plats
för annan verksamhet. En undersökning hur den används idag utförs.
Byförrådet
Den lilla byggnaden, som idag utgör förråd för bl.a. material för midsommarfirandet, flyttas så att den
ligger närmare nybyggd friggebod för fastigheten Bastuvägen 3, bakom bastun.
Tvättställning / boulebana
Den idag carportliknande tvättställningen rivs och ger eventuellt plats för boulebana.
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Elskåpsbyggnad/transformatorstation
Byggnaden kläs in med träspaljé, alternativt växter, så att den inte framträder så mycket.
Torget med lekplats
Ett nytt torg bildas närmare Bageriet dit lekplatsen flyttas och där det även kommer att finnas plats för
andra aktiviteter såsom kaffeservering, kanske en plats för teater? Möjligen kan Bageriet utnyttja
platsen för servering under högsäsong.
Marknivån på torgplatsen höjs upp så att den intar samma höjd som Allévägen och Bageriets
uteservering.
Bilparkering
Vi vill fortsätta att erbjuda korttidsparkering för gäster till byn, ungefär lika många platser som det finns
idag (enl vår ritning blir det t.o.m. fler än för närvarande). Besökare till Skärgårdsmuseet, Bageriet
eller vanliga söndagsflanörer ska ha möjlighet till parkering i byns kärna. Nya markerade platser ska
göra parkeringen effektivare och mer organiserad.
Bilparkeringens marknivå ligger kvar i sin nuvarande höjd (d.v.s. lägre än torget) så att bilarna får en
visuellt mindre framträdande roll.
Infarten till parkeringsplatserna blir enkelriktad med infart från Allévägen och utfart mot Bastuvägen.
Muntes hage
En gångväg öppnas upp från torget till Muntes Hage, där någon form av aktivitet kan finnas.
Förhandlingar pågår f.n. med de tomtägare som skulle påverkas av att en ny väg utförs.
Förslag på betande får har inkommit, vilket kan vara ett tillskott för barnfamiljer att besöka. Dock är
nog platsen för liten för permanent betande får – men vi kan upplåta den sommartid till fårfarmare om
intresse finns
Övrigt
I allt detta arbete vore det även lämpligt att få med något slag av farthinder kring Bageriet. Idag utgör
platsen en ”dödsfälla”, där flera kan vittna om att det många gånger bara rört sig om en hårsmån ifrån
att något barn skulle ha blivit påkört av bilar som inte respekterar fartgränserna i byn.
Skyltarna finns – men lyds inte. Alltså måste farthinder upprättas!

UTFÖRANDE
De arbeten som Kulturgruppen hitintills genomfört i byn har utförts på volontärbasis. Nya Bastutorget
är ett för stort arbete och kräver en snabb entreprenadtid för att inte störa den befintliga
användningen av lekplatsen och parkeringen för mycket.
Därför är tanken att ta in en entreprenör som snabbt kan iordningställa lekplatsen, nya torgutrymmet
och parkeringsplatserna.
Lämpligt vore också att låta någon senior ifrån byn, som har kunskap och tid, leda arbetet så att det
drivs rationellt och enligt byns intentioner.
FINANSIERING
Vi har diskuterat olika möjligheter att få in pengar till genomförandet då detta projekt inte kan belasta
Byföreningen som t.ex.:
 Kommunen (vi har tagit en kontakt och avvaktar svar för att få till stånd ett möte).
 En musikfestival i samarbete med Bageriet (kan dock gå av stapeln först nästa sommar).
 Frivilliga sponsorer
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SPONSORER !!!
Därför vädjar vi nu till alla, som anser att vårt förslag skulle vara en bra sak för byn, att sponsra
projektet genom att anmäla sitt intresse för att vara med.
Det behövs en hel del pengar – och ingen summa är för stor eller för liten. Men tillsammans borde vi
klara det här.
Vår tanke är att den som skänker pengar, får köpa en eller flera av de staketbrädor som ska omgärda
serveringen/ lekplatsen för 2.000 kr/st. På denna bräda (av hållbar kvalitet) får sponsorn sitt namn
inpräntat. Antal brädor som var och en önskar köpa är valfritt.
Vi har kontrollerat med en tillverkare i Polen som kan utföra inskriptioner i trä till en vettig kostnad.
Utöver denna utmärkelse kommer den givmilde förhoppningsvis att få en vacker plats att vila både
själ och ögon i. Förutom naturligtvis ett förhöjt värde på sin egen fastighet.
Det går naturligtvis även att sponsra genom att bistå med professionella arbetsinsatser. (Även detta
belönas med namn i staketbräda.)
Uppskattad kostnad för projektet
Vi har uppskattat upprustning av bastuplanen, enl ovan text och tillhörande ritning, till en kostnad av
400.000 - 500.000 kronor. Mycket pengar – men tillsammans borde vi klara det.
ANMÄLAN AV ITRESSE FÖR SPONSRING
Vi önskar få in en bindande intresseanmälan senast 15 augusti 2014 som talar om hur många
brädor du önskar köpa á 2.000 kr/styck eller om du kan hjälpa till på annat sätt för att genomdriva
projektet.
Du betalar alltså inte nu – bara anmäler ditt intresse.
Och du kommer inte bli ensam – flera som hört om planerna säger sig vara beredda att sponsra .
Start- och färdigställandedatum för projektet
Om byföreningen får in tillräckligt med sponsorpengar så kan arbetet starta tidigast på hösten 2014
och kanske vara klart till våren 2015.
En förutsättning för byggstart är att Byföreningens medlemmar ger sitt godkännande till projektet och
att det föreligger bindande offerter för entreprenaden.
Kulturgruppen återkommer under hösten med redovisning av hur mycket pengar som har skänkts
genom sponsringen och även en uppdatering av kostnaden för projektet.
Vissa arbeten, så som t.ex. bastubyggnadens fasad, planteringar, etc. kanske inte hinns med. Men
det är ju sådant som inte behöver lejas bort utan vi själva rent fysiskt kan klara av.
Exempel på sponsringstext:
 LÖFTESGÅVA NYA BASTUPLAN.
Jag bidrar med …… kronor som betalas när projektet är igång
 LÖFTESGÅVA NYA BASTUPLAN.
Har inte ekonomisk möjlighet just nu men deltar gärna i arbetet rent fysiskt.
Sponsringsanmälan (och ytterligare frågor/förklaringar) ställs till:
eskil.stenstrand@gmail.com
Eskil Stenstrand
Öhlins väg 31, 139 70 STAVSNÄS
Tel 070-755 79 46
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Inspirationsbilder

Bild från lekplats vid Bjurholmsplan på Söder:

Byggnation i Rotterdam med sponsorernas
namn inristade i träräckets plankor
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Något om vad gruppen gjort
Nedan redovisas några exempel på vad vi i Kulturlandskapsgruppen redan utfört i byn, helt på ideell
basis och utan kostnader för bymedlemmarna.
Återskapat utblicken över vattnet längs vägen i Sommarhamn mot Näset.
Här har gruppen gjort ett stort arbete. Man har tagit kontakt med markägare (det är rätt många!) för att
få tillstånd att avverka träd längs Sommarhamns sjövisten. Kommunens expert har varit inkopplad för
att vägleda vilka träd som skulle sparas och vilka som borde tas bort. Sedan har frivilliga entusiaster
ställt upp med man- och kvinnokraft, med egna motorsågar, krattor och grävmaskiner och avverkat
träd, rensat, grävt och städat! Och vips hade vi åter kontakt med havet!
Återskapande av Stavsnäs torg
Vidare har vi återskapat Stavsnäs torg i korsningen Öhlins väg och Båtkroksvägen, vilken är
utgångspunkten för det årliga midsommartågandet ner till Sommarhamnen. Platsen hade med åren
vuxit igen till en ogenomtränglig terräng.
Nu står två stolta björkar kvar, vackert lutande sig ut mot vägen. En tvärstig för gående från
Båtkroksvägen ner mot Sommarhamn korsar torget för att återförena sig med Öhlins väg.
Vi har planterat in gräs, blommor och prydnadsbuskar.
Kvar att göra är att placera en bänk att sitta och filosofera på, samt att placera ut lite större stenar runt
platsen för att hindra att det blir en bilparkering.
Lite kuriosa är att efter iordningställandet har det framkommit att här aldrig har funnits något torg
tidigare – men icke desto mindre är vi stolta för att det blivit ett torg och för allt beröm som östs över
platsen.

Med förhoppning om att detta förslag över en ny utformning av bastuplan är något som kan
glädja byborna i Stavsnäs och att det finns en vilja att sponsra projektet önskar vi i
Kulturlandskapsgruppen en fortsatt skön tid i vår by.
KULTURGRUPPEN
Katarina Marteleur / Gunilla Fieber-Akander / Gunilla Wollin / Marina Backer Skaar
Gunnar Wernolf / Viking Holm / Bengt Holmberg / Oskar Bjursten / Sebastian Hedvall /
Eskil Stenstrand

Bifogat denna skrift:
 Ritning över tänkt utformning av Bastuplan.
Idé och ritning: arkitekt Katarina Marteleur.


Teckning över del av tänkt lekplats och servering/torg
Johanna Marteleur
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