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NYA BASTUPLAN
2014-09-14

Hej alla Stavsnäsbor!
Nu för dagarna oss snabbt in i den kalla svenska årstiden igen, även om solen ibland gör
tappra försök för att att hålla den borta.
Våren, sommaren och förhösten har varit helt fantastiska – och med dem i gott förvar i vår
minneslådor ska vi väl klara av den antågande vintern …….
Pengainsamlingen till bastuplan håller på, men har tyvärr börjat tona ner en del.
Vi hade hoppats att vårt Nya Bastutorg skulle stå klart till nästa sommar, med byggstart
redan nu till hösten, men vår ekonomiska barometer har inte nått tillräckligt högt än.
Ett stort tack till alla de som hitintills anmält sitt inresse till sponsringen!!!!
För de som inte känner till det, har vi satt upp en ”sponsorbarometer” på Bageriet i form av
klädnypor som hålls ajour allt eftersom anmälningarna strömmar in. Varje klädnypa är
namngiven med den ädle givarens person-/familjnamn (och representerar en staketstolpe).
Man kan också följa sponsringen på Stavsnäs bys hemsida www.stavsnasby.nu där den ligger
på öppningssidan.
Och vår tanke är också att en stor barometer ska monteras ute på bastubyggnaden.
När detta skrivs är vi uppe i 272.000 kr - vilket i sig är en fantastiskt hög siffra genom bara
frivillig sponsring. Många är de som har anmält sitt intresse, en del har givit stora summor.
Och vår sommarfest med Py och Vassrugg samt den årliga kräftskivan har också genererat en
del pengar i överskott som förts över till bastuplanskontot.
Men tyvärr - vår uppskattade kalkyl för att våga starta projektet är satt till nästan det
dubbla, ca 500.000 kr.
Artiklarna om sponsringen av Stavsnäs Bys Bastuplan i Nacka Värmdö Posten och Mitt i
Värmdö fick barometern att stiga en del.
Bl.a. har Vindö Trä läst artiklarna och meddelat sig villiga att ”finna något slags samarbet
med byn bara de får synas”. Vilket väl innebär att de kan sponsra med billigare material om
de får någon ”liten” skylt uppsatt.
Om någon som läser detta brev har en ide om hur man söker sponsorer eller har någon rik
onkel i Amerika så är de mer än välkomna att meddela det.
Själv håller jag på att bearbeta Värmdö Kommun, och har haft en korrespondens telefonoch e-postledes med deras representanter för att se om de kan anta utmaningen att hjälpa
till. Jag har inbjudit dem till kaffe på Bageriet för att förmedla vår vision. Vet dock inte om de
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inte gillar kaffe eller om valet tagit hela deras tid i anspråk, eller rent av att de inte vill
sponsra verksamheten – men de har inte visat sig på platsen ännu.
Men skam den som ger sig.
Vidare tänkte jag kotakta Värmdös konstmuseum Artipelag som har en fond som man
kanske kan få del av?
Och …. vågar man tala med Stefan Persson ….. som via Andes Wågberg kan tänka sig låta
sina får sommarmumsa i Muntes Hage? En del i Bastuplansprojektet för att roa barnen.
Björn Ulveus (syns handla bröd på Bageriet ibland) kan han vara intresserad …… eller
Bageriet själva …… eller ICA-bröderna ……?????
Altså alla ideer är välkomna!
Och - ni som inte hunnit skriva på listan än, eller ni som plötsligt upptäckt en slant till i
portmonän - anmäl er så fort som möjligt – vi måste ro detta projekt iland!!!
Vi har fått en del kritik, för att vi satt en minimigräns vid 2.000 kr, från personer som gärna
vill vara med men som tycker att det är lite för dyrt.
Naturligtvis ska ingen behöva känna sig utanför.
Ni som tycker 2.000 kr är för mycket pengar anteckna er för den summa som ni tycker ni har
råd med – ingen summa är för liten.
_____________________
Ja, så här ligger det till, nu när höstlöven snart kommer att falla över Bastuplan. Vore det inte
roligt om nästa års höstlöv fick falla över ett Bastuplan där vi njutit sommaren med
umgänge, fika, barnlek, boulespel, får i Muntes hage ……. kort sagt att löven fick falla på ……
ETT TORG MITT I BYN värdigt Stavsnäs fina by.
Glöm inte stödja detta projekt!!!
Anmäl intresse på Bageriet eller via e-post till Eskil enligt adress nedan.

Kampen fortsätter!!!
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