Föreningen Stavsnäs By
Medlemsbrev augusti 2009
Nu börjar sommaren att närma sig slutet för i år, vädermässigt måste man säga att det varit en
lyckad period i ens liv. Nu återstår att se vad hösten, vintern och våren har att bjuda på.

Årsstämman
Årsstämman var välbesökt och förlöpte väl med flera nya punkter på dagordningen. Styrelsens
förslag till verksamhetsplan antogs med justering av kapitlet beträffande vägunderhållet. Planen är
nu uppdaterad och styrelsen arbetar med att gå igenom de punkter som angavs i förslaget.
Följande funktionärer valdes:
Ordförande
Björn Ulfvin
Ledamöter på ett år
Eskil Stenstrand, fyllnadsval
på två år
Kerstin Nyström, Suzanne Frigren, Sven Bäck, och Annica Kjell
Revisorer
på ett år
Tomas Elding, Robert Wergeland
Revisor suppl.
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Trafikgrupp
Ronny Blomstrand, Lars Messing
Bastukommitté
Sven Bäck, Anita Stridsberg
Valberedning
Olle Persson, Birgitta Westerberg, samt har styrelsen tillfrågat Ronny
Blomstrand
Följande valdes förra året och har ett år kvar: Marina Backer Skaar, Viking Holm
samt Peter Lake
Årsavgiften för 2010 fastställdes till 1000:- för var och en av medlemmen bebyggd fastighet samt
för varje ytterligare permanentboende hushåll 1000:- och varje ytterligare fritidsboende hushåll
med 500:- .
Arbetsdagar fastställdes till 24 oktober 2009 och 24 april 2010.
Förslag till justering av stadgarna antogs första gången med följande ändring av § 5: Byfogde väljs
vid ordinarie bystämma för ett år i sänder och kan omväljas.
Beträffande upprustning av vägar, se nedan.
Avgående byrådsmedlemmar, Barbro Hedvall, Sofia Cerne, och Berit Lindberg avtackades med ett
presentkort på blommor från Rabatten Garden Center på Djurö.

Midsommarfirande
Årets firande sköttes med bravur av Bastuvägen och Abborrberget och uppskattningsvis 700
personer närvarade och njöt av fint väder, fin musik med sång och lekar för barnen. Ett stort tack
till alla som ställde upp och hjälpte till att arrangera midsommarfesten.

Vägar
Byrådet startar nu upp arbetet med att förbereda förslag till upphandling och kostnadsberäkningar
av det omfattande arbetet som krävs för att förbättra vägnätet inom byn. Om allt går enligt planerna
kommer byrådet att kalla till ett medlemsmöte senare i höst för att presentera projektet.
Den grundläggande tanken är att minskade underhållskostnader skall finansiera upplåning av
medel för projektets genomförande.

Badet i Östersjöviken
Som många av er nog har sett finns ett fint reportagen om badet i Nacka Värmdöposten vecka 33.
Badet har fått en ny lekutrustning under vårens arbetsdag och vassen har nyligen blivit klippt för
andra året, nu återstår ett år till och sedan skall vassen klara sig ett antal år innan det är dags igen.
Under hösten planeras en utgrävning av de vassrötter som finns uppe på strandens södra del.
Styrelsen undersöker också möjligheten att introducera en Beachvolleyplan på den södra delen av
stranden. En del skyltar skall vi komplettera med och undersöka om det går att sätta upp någon
form av enkla omklädningshytter, vi återkommer om detta. Skyltar med texten Eldning ej tillåten
kommer att sättas upp.
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Kräftfest
Årets fest har avlöpt helgen 8-9 augusti med ett fantastiskt arrangemang och ett otroligt fint väder.
Strax under 70 deltagare hade mött upp och samlades under två uppsatta tält nere på grusplanen
utanför Skärgårdmuseet.
Visor, både gamla och nya, från våra bytrubadurer framfördes under kvällen och avlöstes av dans
och allsånger.
Ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till med arrangemangen både före, under och
efter.

Detaljplanen
Planen skall komma upp på septembersammanträdet enligt besked från samhällstekniska kontoret.
Smärre justeringar har gjorts beträffande markanvändandet runt ICA-butiken och förskoletomten.

Hamnen
Uthyrningen av platser har fungerat mycket bra och har utgjort ett fint tillskott i vår kassa. Under
hösten kommer några nya bojar att läggas ut som ersättning för de som har försvunnit. Skyltar
kommer att beställas och sättas upp vid rampen för att undvika parkering av bilar som hindrar
nyttjandet av rampen under sommaren.

Bastu och tvättstuga
Bastubadandet har varit populärt och en liten ökning av antalet badande har noterats.
Tryckhållningspumpen har bytts då den gamla nu hade tjänat ut efter att suttit där sedan första
hälften av 1900-talet.

Farthinder/blombåtar
För att minska arbetsbördan på styrelsen är det meningen att de farthinder/blombåtar som nu är
utställda på olika platser i by skall tas om hand av dem som bor närmast. Ta in båtarna, lämplig
dag torde vara arbetsdagen den 24 oktober, på respektive tomt och ta bort gamla vissnade plantor, i
vår kommer nya blommar att köpas in och delas ut samt komplettering med jord där det behövs.

Övrig information
•
•
•
•

Arbetsdag 24 oktober, alla är välkomna till samlingen vid bastun kl 10.00 för att enligt
gammal god sed göra höstfint i byn. Nytt för i år att badbryggorna i Östersjöviken skall upp
samma dag.
Sommarens evenemang på Kanholmsfjärden med deltagare från Volvo Ocean Races blev
välbesökt, ca 5000 åskådarbåtar på plats och en kö in genom Strömma Kanal från Brevik.
Bilarnas parkering gick någorlunda och alla verkar uppskatta evenemanget.
Gå gärna in på föreningens hemsida www.stavsnasby.nu och ta del av protokoll,
medlemsbrev mm. som kontinuerligt läggs in där.
Den här gången kommer medlemsbrevet att skickas ut digitalt till de som lämnat en mailadress, övriga kommer att få det med ordinarie post. Vi har nu fått in ca 80 e-postadresser
och det underlättar och sparar pengar åt föreningen.

Det var allt för denna gång, på återhörande
Varma hälsningar
Byrådet/gm Björn Ulfvin
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