MEDLEMSBREV SEPTEMBER 2013
Hösten börjar närma sig även om sommaren verkar fortsätta. Underbara kvällar och varma dagar gör
att livet känns skönt. Björkarna börjar dock redan gulna och löven ger markanta prickar på gräsmattan.
Extra medlemsmöte
På byrådsmötet den sista ”sommardagen”, 31 augusti, beslutade vi att kalla till ett föreningsmöte lördagen den 26 oktober, se kallelse på sidan två, i hembygdsgården här i Stavsnäs för att informera om
dagsläget för en eventuell samfällighetsförening.
Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning och Plankarta finns att ladda hem/läsa på föreningens
hemsida, www.stavsnasby.nu.
Som framgår av Planbeskrivningen är det tänkt att en samfällighetsförening skall vara huvudman för
all allmän platsmark (vägar och parkmark) inom planområdet. Mark ägd av Värmdö kommun och som
i planen är klassificerad som allmän platsmark kommer att kostnadsfritt överlåtas till samfällighetsföreningen. Kommunens allmänna platsmark utgörs av viss vägmark, stor del av Sommarhamnens
hamnområde (kajen), badet i Östersjöviken, grusgropen vid tennisbanan och Abborrberget ovanför
Sommarhamn. Byrådet kommer på mötet 26/10 informera om förda diskussioner med Värmdö kommun i frågan.
En samfällighetsförening innebär både ansvar och kostnader, men också stora möjligheter för oss som
bor i Stavsnäs By. Byrådet uppmanar samtliga medlemmar att aktivt sätta sig in i frågeställningen.
Frågor som uppstår och rör bildandet av en eventuell samfällighetsförening sänds snarast till:
bjorn.ulfvin@hotmail.com eller via brev till: Föreningen Stavsnäs By, c/o Björn Ulfvin, Allévägen 18,
139 70 STAVSNÄS.
Översända frågor behandlas på mötet den 26/10 2013 tillsammans med frågor som kommer upp under
mötet. En sammanställning av våra frågor kommer att ges till Lantmäteriet inför ett kommande informationsmöte som kommer att ske lördagen den 23 november 2013 i hembygdsgården med start kl
11.00. Lantmäteriet kommer att närvara på mötet.
Beslut om bildandet av en eventuell samfällighetsförening kan tidigast ske i samband med mötet den
23/11 2013. Nu till övrigt att informera om:
Midsommarfirandet
Årets midsommarfirande avlöpte traditionsenligt med lövning av stång och ett tåg med sommarklädda
barn och vuxna från torget med inte mindre än sex musiker i spetsen. Efter resning av midsommarstång och med musiker i högform startade dansen med rekordmånga deltagare. Tack till alla ni
som var med och anordnade denna fest.
Badet i Östersjöviken
Simundervisningen som ägde rum förra året återkom denna sommar också. Det var många barn som
lärde sig ta de första simtagen nere i Östersjöviken. Stranden och grönområdena nere i sommarhamn
har också denna sommar skötts med den äran.
Kräftfest
Årets kräftfest nere i sommarhamn blev en succé med över 80 deltagare med en fantastisk utsikt över
vattenspegeln och en fin solnedgång. Vi satsar på en repris till nästa sommar.
Bastu och tvättstuga
Bastubadandet är fortfarande en populär inrättning och den komplettering som vi gjort med automatik
och städning fungerar utmärkt. Det är många badande på lördagarna och vi ser fram emot en ny
höst/vinter och vårsäsong.
Arbetsdag
Höstens arbetsdag är den 26 oktober, samma dag som informationsmötet uppe i hembygdsgården.
Samling nere vid bastun kl 10.00 för att sedan samlas kring en korv och kaffe vid bageriet kl 12.30.
Ha en fin höst önskar Byrådet/ gm Björn Ulfvin

Vänd >>>
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Byrådet kallar härmed till extra bystämma enligt stadgarna § 9 under
verksamhetsåret 2013 i Föreningen Stavsnäs By gällande förutsättningarna
inför bildandet av en eventuell samfällighetsförening
Byrådet kommer att inleda med att informera om möten med Värmdö kommun och Lantmäteriet som hållits under våren och sommaren.

Plats:

Bygdegården (Fyrhuset) i Stavsnäs

Dag:

Lördagen den 26 oktober 2013 OBS! Dagen (samma dag som städdagen)

Tid:

Kl 15.00 – 17.00  OBS! Tiden

För att spara in på portokostnader finns handlingar på Föreningens hemsida
(www.stavsnasby.nu) och kan också beställas per telefon (076-11 38 333) eller mail
(bjorn.ulfvin@hotmail.com) samt finns tillgängliga på årsstämman.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stämman öppnas
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Fastställande av röstlängd
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning (enligt stadgarna fjorton dagar i förväg)
Information och förutsättningar inför bildande av eventuell gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Svar på frågor som medlemmarna uppmanats att inkomma
med till styrelsen senast några dagar innan mötet.
 Frågor från medlemmar.
 Information från kulturarbetsgruppen.
7. Stämman avslutas

Välkomna/Byrådet

