Föreningen Stavsnäs By
Medlemsbrev april 2009

Hej,
Nu är dags för årsstämma, kallelse finns med i detta utskick tillsammans med en hel del annat.

Årsstämman är lördagen den 16 maj kl 15.00 i Fyrhuset (Bygdegården).
Styrelsen fick i uppdrag på förra årsstämman att ta itu med en uppdatering av föreningens stadgar.
En arbetsgrupp utsågs i höstas och tog fram ett första utkast som sedan har bearbetats på
styrelsemöten under vintern och våren. Resultatet av detta arbete finns med i utskicket inför mötet,
se punkt 18 på dagordningen.
En verksamhetsplan har tagits fram och det är meningen att den skall ligga till grund för styrelsens
arbete det kommande året, planen skall sedan uppdateras inför varje årsstämma, se punkt 18 på
dagordningen och bifogat förslag.
Underlag för en upprustning av vägnätet inom Stavsnäs By har tagits fram efter infordran av
anbudsunderlag från två entreprenörer, se punkt 18 på dagordningen och bifogat förslag.
Arbetet med detaljplanen har sysselsatt Värmdö kommun under 2008 och 2009. Resultatet är ….
Bastubadandet pågår för fullt på lördagar. Ny varmvattenberedare har installerats då den gamla
började läcka betänkligt. Tider för bastubadandet är som vanligt Damer 13.00-15.30 och Herrar
16.00-19.00. Underhållet fungerar utmärkt genom Bastugruppens försorg.
Våra utgifter och inkomster har harmonierat och 2008 gick med 3 520,40 i vinst.
Eldning, nedanstående citat är taget från kommunens hemsida.
”I Värmdö kommun får du som bor inom ett planlagt område eller ett område med samlad
bebyggelse* elda trädgårdsavfall endast under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du
får inte elda upp någon annan typ av avfall i trädgården. Utanför eldningsperioden är även
eldning av torrt trädgårdsavfall förbjuden, detta gäller även eldning i tunna eller motsvarande.”
*Samlad bebyggelse = bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus, där bebyggda tomter gränsar till varandra eller
åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Eldning av icke komposterbart trädgårdsavfall (kvistar och grenar) är tillåtet mellan den 20
april - 3 maj och mellan den 12-25 oktober.
Nästa möte för styrelsen är 2009-04-25 kl 15.00 till 17.00 (samma som arbetsdag)
Arbetsdag våren 2009, 2009-04-25 kl 10.00 till 13.00
Arbetsdag Hösten 2009, 2009-10-24 kl 10.00 till 13.00
Vi har fått många e-postadresser och påminner igen om hjälp med att få så många som möjligt,
skicka ett meddelande till: bjorn.ulfvin@hotmail.com så för vi in den i vårt register.
Vi kommer att på prov skicka ut detta medlemsbrev via mail till de som har anmält adresser
samtidigt som det kommer att ingå i utskicket till årsstämman.
Det var allt för denna gång, på återhörande och varma hälsningar
Byrådet gm/Björn Ulfvin
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