Föreningen Stavsnäs By
Medlemsbrev juni 2011

Hej,
Nu är vi snart mitt uppe i sommaren 2011, tiden går. Byrådet arbetar vidare enligt den
verksamhetsplan som antogs på årsstämman den 7:e maj, nedan följer ett kort sammandrag av de
viktigaste punkterna.

Årsstämman
Årsstämman var välbesökt och förlöpte väl och de närvarande hade flera värdefulla synpunkter för
det fortsatta arbetet i byrådet. Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs. Planen ligger nu till
grund för kommande arbeten.
Byrådet har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande på ett år
Björn Ulfvin
Ledamöter på två år
Suzanne Frigren, Sven Bäck, Annica Kjell, Petra Alpsten
Ledamot
på ett år
Gunnar Söderlund (fyllnadsval)
Ledamot
valda 2010 Eskil Stenstrand, Viking Holm, Mats Hardenberg
Revisorer
på ett år
Tomas Elding, Robert Wergeland
Revisor suppl.
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Trafikgrupp
Ronny Blomstrand, Lars Messing
Bastukommitté
Sven Bäck, Anita Stridsberg
Valberedning
Olle Persson (sammankallande), Birgitta Westerberg, Ronny
Blomstrand
Årsavgiften för 2012 fastställdes efter förslag till 1500: - för var och en av medlemmen bebyggd
fastighet för bostadsändamål samt för varje ytterligare permanentboende hushåll 1500: - och varje
ytterligare fritidsboende hushåll med 750: - .
Den motion som inkommit till årsstämman antogs. Kulturarbetsgruppens resultat redovisades och
stämman beslöt att gruppen arbetar vidare med kulturfrågorna och äskar medel av föreningen för
genomförandefaserna. Sammanhållande i gruppen är Eskil Stenstrand.
Stämman gav byrådet ansvarsfrihet för det gångna året. Protokoll och övriga handlingar finns på
vår hemsida www.stavsnasby.nu. På föreningens anslagstavla (på ladan i korsningen
Allévägen/Skolvägen) finns protokoll från årsstämman och annan nyttig information.
Höstens arbetsdag fastställdes till den 29:e oktober med samling som vanligt nere vid bastun kl
10.00.
Detaljplanen är ännu inte tagen i miljödepartementet men beräknas kunna göras under senare delen
av detta år.

Midsommarfirande
Årets midsommarfirande är nu inne i spurtskedet och anslag finns uppsatta på stolpar och
föreningens på anslagstavla. Vi håller tummarna för att vädret blir minst lika fint som förra året,
idag ösregnar det men det har ju varit torrt under nästan hela början av juni, vi ser fram emot en fin
fest fredagen den 24 juni.

Vägar
Byrådet kommer under verksamhetsåret endast att underhålla vägarna som tidigare år, dels på
grund av att vinterns snö orsakade högre kostnader än normalt samt att avvakta kommande
detaljplanearbete. En översyn av vår väghållares åtaganden kommer att uppdateras efter två års
snörika vintrar.
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Badet i Östersjöviken
Badet kommer även denna sommar att skötas av Klara Blomstrand som ansvarar för städning och
att stranden är i gott skick. Den lilla stugan och förrådet kommer också att få ny färgsättning under
sommaren.
Ny avgränsningsläns kommer att läggas ut.

Kräftfest
Årets kräftfest nere i sommarhamn kommer enligt uppgift att äga rum lördagen den 20 augusti, mer
information kommer från arrangörerna.

Hamnen
Nya svajbojar är utlagda och längs bryggan har ett par nya bojar ersatt gamla som tjänat ut och så
gott som alla platser är uthyrda.

Bastu och tvättstuga
Bastubadandet är populärt med många badande på lördagarna, en liten ökning av antalet badande
har noterats under årets första hälft.

Övrig information
•
•

På förekommen anledning uppmanas de hundägare som promenerar inom vårt
arbetsområde att ta med hundbajspåsar hem för deponi i eget sopkärl och inte lämna i första
bästa soptunna längs promenadvägen.
På uppdrag av årsstämman meddelar vi här också telefonnummer till Värmdö Polarna och
Värmdö Nattvandrare samt polisen telefonnummer. Nummer som kan användas om det
förekommer störande verksamhet i form av ungdomsgäng och eldning nere vid stränderna.

Citat från Värmdö kommuns hemsida:
”Polarna arbetar som en del i ett unikt nätverk bestående av polis, nattvandrande föräldrar,
fritidsgårdar, Maria Ungdomsenhet och andra aktörer i kommunen som kommer i kontakt med
ungdomar. Detta är en stor del av Polarna Värmdös framgång och utan nätverket skulle inte
samma resultat uppnås. Polarna Värmdö, journummer (fre 18-02 & lör 20-02), 0739-88 00 95
”Nattvandrarna är vuxna som rör sig utomhus fredag- och lördagskvällar i Gustavsberg och
andra delar av Värmdö där ungdomar träffas och samlas.
Alla intresserade vuxna är välkomna att anmäla sig. Om du har barn i grundskolans högre
årskurser organiseras vandringarna klassvis.
På nattvandrarnas hemsida www.nattvandra.nu finns mer information med bl.a. schema för
skolorna och presentation av verksamheten.
Nattvandrarna är en ideell verksamhet.”
Tel: 570 222 11 eller 073-320 54 70

Polisens larmnummer är 114 40
•

Den här gången kommer medlemsbrevet att skickas ut digitalt till de som lämnat en mailadress, övriga kommer att få det med ordinarie post.

Det var allt för denna gång, på återhörande
Varma hälsningar
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Byrådet/gm Björn Ulfvin
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