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Hej,
Så har det nya året hunnit en bit på väg och dagarna har blivit längre, bara fem veckor kvar
tills det är dags att ändra till sommartid, känns det avlägset?
Sedan förra medlemsbrevet i september har det mesta följt gamla invanda spår till i början av
detta år då Värmdö kommun kallade till medborgardialog i hembygdsgården för att diskutera
aktuella planfrågor som rör Stavsnäs, se vidare under nedanstående rubrik.

Planfrågor
Detaljplanen för Stavsnäs by har ännu inte fastställts, föreningen avvaktar myndigheternas
beslut och ärendet ligger hos miljödepartementet.
Värmdö kommun hade kallat till en medborgardialog, kommunens första möte för att
presentera planfrågor inom ett avgränsat område, och på mötet som avhölls 2011-01-27
aviserades två projekt, utvecklingen av Stavsnäs Vinterhamn och området vid gamla
grusgropen öster om Majas väg, samt Majas äng. Ca 90 personer var närvarande och många
synpunkter kom fram, både positiva och negativa. Den springande punkten är fortfarande
vattenfrågan som hör ihop med planerna för en utbyggnad av både Stavsnäs och Djurö. En
sammanställning finns att hitta på vår hemsida (www.stavsnasby.nu) under fliken detaljplan.
Vi har även satt upp några illustrationer på vår anslagstavla på ladan Allévägen/Skolvägen.

Vägar
Under hösten har vägarna sladdats, skrapats och gropar fyllts i vilket gett oss en godtagbar
standard på vägnätet.
Hur många hade trott på ytterligare snörik vinter? Men se, det blev så och vår väghållare har
kämpat med snön och sandning vilket många bybor har hört av sig om och vi har fått många
tack för detta, men också några har hört av sig med klagomål. Vi försöker göra alla till lags
och talar med entreprenören så han får veta både ros och ris.
Under hösten och vintern har Vattenfall säkrat eldistributionen inom byn genom att en del
luftledningen har blivit markförlagda. Då tjälen har gått ur marken kommer entreprenören att
se över de schakter som är gjorda.

Kulturfrågor
Arbetsgruppen för kulturlandskap i Stavsnäs By arbetar med de frågor som motionen på
senaste årsstämman omfattade och de kommer att på kommande årsstämma göra en
redovisning i enlighet med motionen. Gruppen har hittills haft fem möten. Om ni har frågor
eller idéer så hör gärna av er till Eskil Stenstrand.

Gång- och cykelvägar
Som säker flera av er har noterat så är nu gång- och cykelvägen klar mellan bensinstationen
vid Ramsmoraviken, över Djuröbron och fram till Björkås. Delen som saknas fram till
Stavsnäs återstår och Värmdö kommun i samarbete med Trafikverket och Ramsmora byalag
förhandlar om denna sträcka. Trafikverket har på sin hemsida en enkät om gång- och
cykelvägar som går att fylla i, länken dit är:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Cykelstrak-i-Nacka-ochVarmdo/Samradmoten/Enkat1/
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Bageriet
Det är säkert många av er som undrar när vi kan komma dit och handla vårt kaffebröd, spisa
en lunch/middag eller inhandla en stavsnäslimpa. Den 5 mars är det öppningsdags så passa på
att gå dit då så finner ni alltid något intressant.

Farthinder
Under våren kommer byrådet att försöka skaffa ”värdar” till de blombåtar som finns och
sedan är det värdarnas åtagande att se till att blommor och jord anskaffas (ersättning utgår)
samt placerar båtarna där de gör bäst nytta. Båtarna är inköpta efter önskemål från
medlemmar och utplacerade därefter. Vi hoppas att detta skall fungera och ser fram emot
nyplanterade farthinder i samband med arbetsdagen den 7 maj 2011.

Bastu och tvättstuga
Bastun har varit flitigt besökt under hösten och vintern och sköts på ett alldeles utmärkt sätt
av bastugruppen. Baddagar lördagar mellan kl 13.00 till 15.30 för damer och 16.00 till 19.00
för herrar.

Midsommar 2011
Känns lite konstigt att prata midsommar när snön yr utanför fönstret och termometern visar ett
par minusgrader, men vi är snart där. I år är det Öhlins väg, Nolkrantz väg, Östersjövägen och
Östersjökroken som är arrangörer. Antalet besökare ser ut att öka för varje år

Övrig information





Arbetsdag 7 maj, alla är välkomna till samlingen vid bastun kl 10.00 för att enligt
gammal god sed göra vårfint i byn.
Årets Bystämma går av stapeln 2011-05-07 kl 15.00 i hembygdsgården. Enligt
stadgarna skall motioner, för att kunna tas upp på årsstämman, vara byrådet tillhanda
senast 28 februari 2011.
I detta utskick biläggs även inbetalningskort med årets medlemsavgifter enligt beslut
på årsstämman 2010.
Eldning, följande citat är taget från kommunens hemsida. ”I Värmdö kommun får du
som bor inom ett planlagt område eller ett område med samlad bebyggelse* elda
trädgårdsavfall endast under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får
inte elda upp någon annan typ av avfall i trädgården. Utanför eldningsperioden är
även eldning av torrt trädgårdsavfall förbjuden, detta gäller även eldning i tunna eller
motsvarande.”
*Samlad bebyggelse = bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus, där bebyggda tomter gränsar till
varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Kontrollera gärna med Värmdö kommuns hemsida (www2.varmdo.se) eller på telefon 08570 470 00)
Det var allt för denna gång, på återhörande
Varma hälsningar
Byrådet/gm Björn Ulfvin

