Medlemsbrev april 2014
Hej,
Nu är det åter dags för en ny årsstämma. Kallelsen finner ni på baksidan av detta brev.
Du finner också verksamhetsberättelsen i detta utskick.

Årsstämman är lördagen den 26 april kl 15.00 i Fyrhuset (Bygdegården).
Byrådet har under hösten och vintern arbetat med att ta fram förutsättningarna för att eventuellt
bilda en Gemensamhetsanläggning/Samfällighetsförening enligt intentionerna i Detaljplanens Genomförandebeskrivning. Vid de möten som arbetsgruppen har haft med Lantmäteriet och Värmdö
kommun har olika scenarier framkommit och diskuterats. Vid de extra medlemsmötena som har
ägt rum under hösten 2013 har detta redovisats. Arbetet är ännu inte avslutat utan fortskrider under
våren 2014. På årsstämman kommer en kortfattad redovisning att ske som speglar nuläget i detta
arbete.
Verksamhetsberättelsen över 2013 bifogas, övriga handlingar läggs ut på föreningens hemsida
www.stavsnasby.nu eller kan rekvireras via e-post bjorn.ulfvin@hotmail.com eller telefon 076-113
83 33. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Våra utgifter och inkomster har inte harmonierat utan föreningen har gjort en förlust på drygt
21 000 kr beroende på en kostnad till Lantmäteriet på 50 000 kr för konsultation och för dess medverkan vid ett av de extra medlemsmötena under hösten.
Elding utomhus
Nu närmar sig Valborg och därmed är eldningssäsongen igång. Värmdö kommun föreskriver följande:

”Elda utomhus
Bor du inom ett planlagt område eller inom samlad bebyggelse* får du elda trädgårdsavfall och torrt gräs under två veckor på våren och två veckor på hösten. Detta gäller även
eldning i tunna. Eldning är tillåten veckorna 17-18 och 42-43 varje år.”
*Samlad bebyggelse = bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus, där bebyggda tomter gränsar till varandra eller
åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Midsommarfirande
Årets midsommarfirande arrangeras av Bastuvägen och Abborrberget enligt den turordning som
finns. Listan kommer att finnas tillgänglig på årsstämman och på föreningens hemsida.
Arbetsdag
Vårens arbetsdag är den 26 april kl 10.00 till 12.30 och då skall bryggorna i Östersjöviken sjösättas; Allévägen och Sommarhamn göras fina. Bastuplanen krattas och hängrännor på bastun rensas
mm. Vi samlas som vanligt nere vid bastun kl 10.00.

Det var allt för denna gång, varma hälsningar
Byrådet gm/Björn Ulfvin

Glöm inte bort årsstämman
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