Medlemsbrev april 2015
Hej,
Tiden går fort när man har roligt. Just nu rullar det fortare än vanligt. I förra medlemsbrevet satt jag
på samma stol som nu men då snöade det ute, nu är våren här med klarblå himmel och strålande
sol. Nu är det åter dags för en ny årsstämma. Kallelsen finner ni på baksidan av detta brev. I detta
utskick finns också verksamhetsberättelsen.

Årsstämman är lördagen den 25 april kl 15.00 i Fyrhuset (Bygdegården).
Arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att eventuellt bilda en Gemensamhetsanläggning/Samfällighetsförening, enligt intentionerna i Detaljplanens Genomförandebeskrivning, har nu fått fram ett förslag. Detta redovisas separat i en proposition till årsstämman och
Du finner detta förslag tillsammans med kallelsen. Det är arbetsgruppens intention att genom beslut på årsstämman kunna avsluta ärendet under 2015.
Verksamhetsberättelsen över 2014 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.
Årets utgifter och inkomster har, mycket tack vare de milda vintrarna, resulterat i ett överskott på
105 669,85 kronor vilket tacksamt noterats.
Eldning 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 Klobbvägen, Sparrviksvägen, Näsets väg, Byholmsvägen
och Stänkesuddstigen enligt den turordning som finns. Listan kommer att finnas tillgänglig på årsstämman och på föreningens hemsida.

Arbetsdag
Vårens arbetsdag är den 25 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.

På kvällen är Bageriet öppet och Vassrugg underhåller.
Det var allt för denna gång, varma hälsningar
Byrådet gm/Björn Ulfvin

Glöm inte bort årsstämman
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