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Till föreningens medlemmar
Här kommer information och kallelse till ordinarie stämma i maj och till arbetsdag i april.
Extrastämman Stämman var väldigt väl besökt. Som byråd funderar man ibland på vilken
fråga vi skall ta upp på nästa möte för att få samma engagemang. Här en liten rapport från
stämman. Huvudfrågan var detaljplanens reservation av Munthes äng för förskola. Byrådet
yrkade på att markreservation för förskola skulle kvarstå då det i genomförandebeskrivningen
står att byföreningen äger rätten att i framtiden besluta om förskola eller inte. Motförslaget
ville ha en markering av ängen som naturpark. En mycket klar majoritet beslutade enligt
förslaget naturpark 70 röster mot nio. 85 röstberättigade fanns på mötet, varav 26
fullmaktsröster. Bilaga protokoll.
Kallelse till ordinarie stämma. Byrådet kallar till ordinarie stämma lördagen den 17 maj
2008 klockan 15.00 i Fyrhuset. (Bygdegården) Ärenden på stämman framgår av ärendelista
på baksidan av detta brev.
Det är viktigt att många deltar då det skall väljas ett nytt byråd. Flera av byrådets medlemmar
avgår, några för att de suttit länge och andra för att man känner att förtroendet sviktar.
Medlemsavgift 2008. Vi gläds över att så många redan betalt sin avgift. Till dig som ännu
inte gjort det är detta en påminnelse. 2007 var det 5 fastighetsägare som valde att stå utanför
trots påminnelser och personliga samtal.
Arbetsdag: Lördagen den 26 april genomför vi städning av byn och sjösättning av bryggan i
Östersjöviken. Vi samlas klockan 10.00 vid Bastun. Mycket skall göras. Ta med verktyg.
Kaffe, korv mm serveras.
Midsommarfirande: Som aviserades på extrastämman har vi inte fått någon som vill ta på
sig ansvaret för firandet i år. Risken är att vi tvingas inställa. Det viktiga är att vi reser
stången, dansar och leker. Känner du att du vill göra en insats så kontakta byrådet, Gunnar
Wernolf 0702057180 eller via e-post gunnar.wernolf@vattnet.com
Grovsopestationen på Djurö stängde den 13 mars. Byrådet tog initiativ till en
protestskrivelse som i slutändan undertecknades av föreningen, Djurö Byalag,
Hyresgästföreningen i Stavsnäs, Ramsmora Byalag i Stavsnäs och Värmdö företagarförening.
På hemsidan under skrivelser kan du läsa vad vi skrev. www.stavsnasby.nu .
Eldningstillstånd gäller under perioden 24 april till och med 7 maj och 1 till och med 14
oktober, 2008. Eldning får inte ske av komposterbart material som löv.
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Ärenden vid Föreningen Stavsnäs By ordinarie Bystämma lördagen den 17maj kl. 15.00
i Stavsnäs Bygdegård. ("Fyrhuset")
Ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämman öppnas
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning.
Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning per den 31 dec. 2006
9. Fråga om ansvarsfrihet för Byrådet.
10. Val av Byfogde för ett år
11. Val av ledamöter i Byrådet
12. Val av två revisorer för ett år
13. Val av två revisorsuppleanter för ett år
14. Val av valberedning
15. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret. Förslag oförändrat 1000
kronor per fastighet + 250 kronor för tillkommande hushållsenhet
16. Fastställande av arbetsdagar för hösten. 2008 och våren 2009. Förslag 25 oktober, 2008
och 25 april, 2009
17. Detaljplan Stavsnäs by
18. Samfällighetsförening, val av arbetsgrupp
19. Rapporter från Byrådet
20. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2008
21. Ärenden som skriftligen anmälts till Byrådet.
22. Övriga frågor
23. Stämman avslutas.

