Verksamhetsberättelse för 2016
Inledning
Under det gångna verksamhetsåret har byrådet hållit fyra möten samt årsstämman i april. Protokoll från
dessa möten finns på hemsidan, www.stavsnasby.nu där även protokollet från årsstämman finns.
Byrådet har skrivit fyra medlemsbrev som har skickats ut antingen per post eller digitalt. Breven har
kortfattat informerat om vad som har varit på gång i byn.
Lantmäteriet har under hösten startat upp slutspurten med fastighetsregleringar inför det slutliga avgörandet med Värmdö kommun och vi hoppas nu att detta arbete kommer att avslutas under 2017.
Det visade sig att våra drömmar om ett avslut under 2016 kom på skam, men det är aldrig för sent även
om det drar ut på tiden.
Våren och höstens arbetsdagar var välbesökta. Mycket blev gjort och byrådet vill framföra ett tack till
alla som var med.
Resultatrapporten visar ett överskott för året med 46 189,34 kr beroende på lägre kostnad för vägunderhåll. I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen.
Byrådet har under verksamhetsåret via medlemsbrev informerat om följande aktiviteter:
 Planerna för bastuplanen
 Projektet Grannsamverkan
 Föreningens intresse för Stavsnäs skola
 Regler för eldning utomhus
 Nytt avtal om skötsel av Östersjövikens
 Slutförhandlingarna med Värmdö kommun
bad
om detaljplanens genomförande
 Hamnens underhåll
 Namnförslag på nya vägar
 Midsommarfirandet
 Planerna för Stavsnäs Vinterhamn
 Årsstämman i april 2016
 Hastighetsgränsen på våra vägar
 Arbetsdagarna
 Byskolans teater

Byrådets sammansättning
Byrådet har efter årsmötet följande sammansättning:
Byfogde/Ordförande
Björn Ulfvin
Ledamöter
Eskil Stenstrand, Viking Holm, Gunnar Söderlund och Hans Fredriksson
Karin Persson, Sven Bäck, Birgitta Westerberg och Fredrik Schöld
Revisorer
Tomas Elding, Robert Wergeland
Revisor suppl.
Lena Lager, Ulf Westerberg
Trafikgrupp
Ronny Blomstrand, Lars Messing
Bastukommitté
Vakant
Valberedning
Olle Persson (sammankallande), Maria Unde Westerberg, Ronny Blomstrand

Midsommarfirandet
Årets midsommarfirande skedde som vanligt nere i Sommarhamn med många deltagare, lotterier, dans
och lekar. Vädret var snällare detta år än föregående. Det hade samlats en stor skara spelmän uppe vid
torget som visade vägen ner till Sommarhamn framför en stor skara på runt hundra midsommarfirare.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med ett väl genomfört arrangemang.
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Vägar och belysning
Under hösten reparerades ledningarna upp till belysningen på södra delen av Allévägen som nu fungerar
igen. Ytterligare några armaturer har bytts ut och ljuskällor har bytts och kompletterats vid minst två
tillfällen.

Byrådet vill ta tillfället i akt att även i verksamhetsberättelsen påminna om att inom
Stavsnäs by har vi 30 km/tim vilket både skyltas och rekommenderas vid infarterna till
byn. Där inte 30 km/tim passar, kör 20 km/tim.
Informera även de hantverkare som ni anlitar vilka hastigheter som gäller.

Badet i Östersjöviken
Sandstranden har skötts klanderfritt under sommaren av ungdomar boende i byn och det har varit ett
nöje att se med vilken entusiasm de har utfört sin uppgift.
Tyvärr så uteblev simskolan men vi kan hoppas att 2017 kan stoltsera med en simskola, alltid värdefullt
att se utstrålningen i de ungas ansikten då dom kommer på att det fungerar.

Bastun
Bastubadandet har fortsatt varit populärt men en liten minskning av antalet badande har noterats. Totalt
besöktes bastun av 375 badande under året. Städningen sköts förtjänstfullt av badande.
Tvättstugan har både tvättmaskin och torktumlare installerade vilka skänktes under förra året av boende
på Klobben. Det är flera som använder tvättstugan och Bageriet har nyckel och hjälper oss att ta emot
betalning.

Hamnen
Under året har alla platser vid kajen och nästan alla svajbojarna varit uthyrda. Bojar har bytts ut och fler
kommer att bytas under 2017. Kölistan till nya platser dateras upp vartefter nya anmälningar om platsbehov anmäls, nuläget visar på ca 15-18 medlemmar på kö.

Kräftfest
Kräftfesten i Sommarhamn gick av stapeln första helgen i augusti och lockade drygt 100-talet deltagare
som avnjöt en fantastisk kvällssol och underhållning. Arrangörerna gjorde som vanligt ett fantastiskt
arbete med föreningens nyinköpta tält, mat och underhållning. Nya bord införskaffades 2016 och kan
hyras av föreningens medlemmar. Vi har 10 bord men tyvärr ännu inga stolar, kommer kanske under
2017.

Detaljplanen
Det arbete som föreningen har lagt ner under de senaste åren har nu slutligen kommit så långt att Lantmäteriet nu förbereder den slutliga fastighetsregleringen. Kostnaden för detta kommer att regleras under
2017.
Se även dagordningen för kommande årsstämman den 22 april kl 15.00 i hembygdsgården.

Information till medlemmar
Fyra medlemsbrev har sänts ut under 2016. Byrådet hänvisar till föreningens hemsida
www.stavsnasby.nu för information. Där finns bland annat protokoll och medlemsbrev. Medlemsbreven
och protokoll sätts även upp på anslagstavlan i hörnet Allévägen/Skolvägen.
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Arbete har inletts avseende Grannsamverkan och infomation beräknas kunna presenteras på årsstämman.

Arbetsdagar
Två arbetsdagar har genomförts 2016. Många medlemmar ställde upp och hjälpte till med lövkrattning
och allmän uppsnyggning. Som vanligt hade vi stor hjälp med servering och transporter. På städdagarna
har vi också hyrt in containers för att frakta bort överskott på löv och annat avfall. Byrådet är mycket
tacksamt för all den arbetskraft som medlemmarna ställer upp med under dessa dagar.

Kulturarbetsgruppen
Gruppen har fortsatt enligt de riktmärken som redovisades vid årsstämman 2016, främst med projektet
att rusta bastuplan. Tyvärr stötte vi på patrull med handläggarna på Värmdö kommun men efter insatser
från flera föreningsmedlemmar startade vi om och under 2017 kommer ett nytt och lite reviderat förslag
att lämnas in.
Ett flertal möten har skett med Värmdö kommun och Djurö kulturförening angående byskolan i Stavsnäs om samarbete och samutnyttjande. Höstens föreställning av Fröken Julie blev en succé med utsålda
föreställningar och en efterfrågan på en fortsättning har lockat kulturgruppen och Konst & Kultur att
arbeta vidare med förutsättningarna för ett mer långsiktigt engagemang för skolan.
Värmdö kommun har under året uppvaktats och ett fint handlingsprogram har tagits fram som kommer
att presenteras för kommunen under våren 2017.
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