MEDLEMSBREV JANUARI 2015
Nu är det dags för årets första medlemsbrev
Vintern har äntligen gjort sitt intåg med ett snöande som nu har hållit på oavbrutet i två dagar,
ett snötäcke på 20 cm har brett ut sig över Stavsnäs.
Med detta brev bifogas inbetalningsavi för årets medlemsavgift som byrådet önskar senast 1
mars 2015. Avgiften går till stor del för underhåll av vägnätet sommar som vinter och det är
angeläget att medlemmarna hjälper till genom att i god tid betala in avgiften. Det tar mycket
tid att påminna och skicka ut nya inbetalningskort (ej att förglömma kostnaden). Antalet medlemmar uppgår som tidigare till 201 stycken.
Under hösten har arbetena med VA-ledningarnas utbyggnad startat och för närvarande är halva sträckan av Allévägen uppgrävd mellan Skolvägen och väg 222.
Under sommaren och hösten har anmälningarna till stöd för omdaningen av parkeringen mellan bastun och bageriet strömmat in och för närvarande har vi runt 300000: - noterat på redovisningen som finns på bageriet. Kulturgruppen har ansökt om bidrag från Värmdö kommuns
kulturnämnd men ännu har inget besked meddelats.
Den arbetsgrupp som förhandlar med Värmdö kommun om eventuellt bildande av en samfällighet fortsätter sitt arbete och hittills har arbetet resulterat i positiva besked. En redovisning
av aktuellt läge kommer att ske på årsstämman i slutet av april.
Under hösten öppnade återvinningscentralen på Djurö och med en lite annorlunda tusch på
utformningen är trafikflödet bra. Centralen har öppet lördagar 09.00 – 15.00 och torsdagar
15.00 – 19.00.

Hamnen
Förra året byttes en del bojar och bojstenar och det arbetet kommer att fortsätta även denna
sommar. Antalet uthyrda plaster var 29 av totalt 32, och av de icke uthyrda platserna var två
svajbojar och en bryggplats som reserveras för gäster.
Vi hade ett högvatten under sena hösten och tidiga vintern som uppgick till ca 50 cm över
medelvatten när det var som mest men bryggorna nere i sommarhamn verkar ha klarat sig bra.
Till sommaren planerar vi lägga ut en bojanordning vid infarten till Sommarhamnen med angivande av fartbegränsningen 5 knop samt information om ankringsförbud.

Bastun
Antalet badande är ganska stadigt. Det brukar röra sig om 10-15 personer nu på vinterhalvåret
för att öka under sommaren. Städfirman som hjälpte oss tidigare har nu ersatts av de badande
själva som utför ett fint jobb med städning och rengöring av dusch- och tvagningsrum och
bastun. Under jul och nyårshelgerna passade en del bybor på att hyra hela bastun på andra
tider med gott resultat, dom blev både rena och glada.
Tvättstugan har varit lite utnyttjad. Den finns dock där om behov av större tvättbassäng efterfrågas för mattvätt eller dylikt.

Östersjövikens bad
Under arbetsdagen i höstas målades fasaden mot sjön om efter att den hade utsatts för klotter.
Bryggan ligger på land och området blev avstädat på arbetsdagen. Nu avvaktar vi varmare
vatten och sol inför sommaren.
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Vägarna
Nu avvaktar vi med spänning hur mycket snö som kommer att falla. Varje cm snö som inte
faller ger ju oss en mindre kostnad för plogning och varje mm regn som stannar uppe besparar
oss återfyllning av bortspolad sand. Normalt underhåll planeras inför sommaren och vi håller
koll på transporter med anledning av VA-arbetena vilka orsakar ett större slitage än vanligt.
Hittills har dock entreprenören återfyllt uppkomna ”potthål” och sandat när det behövs för
deras transporter.
Vi hoppas att ni som bor längs Skolvägen och Öhlins väg står ut med den ändrade trafikföringen i byn. Arbetena beräknas vara klara till sensommaren.

Byrådet vill ta tillfället i akt och 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.
Vinterhamn
Planerna fortskrider och till våren kommer en detaljplan att vara klar för samråd. Redan till
sommaren kommer lokalen som ligger i samma hus som Vaxholmsbolagets väntsal att få nytt
liv. Förhandlingar med nya hyresgäster pågår.

Vattenförsörjning
Om ni tycker att vårt vatten verkar annorlunda mot vad ni har varit vana vid kan ni ha rätt.
Från dagarna för jul så är ”stockholmsvattnet” nu anslutet via sjöledningen från Strömma.
Detta innebär att vi i framtiden inte kommer att få några problem med tillgång på vatten.
Nu till några punkter som kan tyckas vara tidigt att ta upp nu, men som alltid är aktuella.
1. Midsommarfirande 2015 ber vi er som bor på Klobbvägen, Sparrviksvägen, Näsets
väg, Byholmsvägen och Stänkes Uddstigen förbereda då ni står i tur enligt den turordningslista som togs fram för flera år sedan.
2. Kräftfesten i Sommarhamn 2015 är preliminärbokad till lördagen den 1 augusti.
3. Byrådet har låtit göra en inventering av vegetation längs vägarna och det finns ett par
ställen där träd och buskar står för nära vägkanten. Se över era tomtgränser och röj
gärna bort det som ni tror står för långt ut.
4. Nästa möte med byrådet är /Lördag 2015-03-21, 11.00 – 13.00
5. Vårens arbetsdag är bestämd till Lördag 2015-04-25, kl 10.00 – 13.00
6. Årsstämman för det gångna verksamhetsåret är Lördag 2015-04-25, kl 15.00 – 17.00
Ni som önskar delta i föreningens arbete genom byrådet passa på att kontakta valberedningen
som består av:
Olle Persson, sammankallande, tel 08-669 81 46
Ronny Blomstrand, 08-571 518 25
Marie Unde Westerberg, 08-643 88 89

Varma hälsningar Byrådet/gm Björn Ulfvin
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