Föreningen Stavsnäs By
Medlemsbrev september 2010

Hej,
Nu är det hög tid att vi i Byrådet åter får dela med oss av vad vi gjort, vad vi gör just nu och vad vi
tänker oss framöver.
Värmdö kommun har på sin hemsida, www2.varmdo.se, lagt ut kommunens översiktsplan för
samråd, byrådet uppmanar alla som har intresse att gå in på hemsidan och kommentera

Årsstämman
Årsstämman var välbesökt och förlöpte väl med flera nya punkter på dagordningen. Styrelsens
tidigare förslag till stadgeändringar fastställdes och verksamhetsplan antogs. Planen ligger nu till
grund för kommande arbeten.
Byrådet har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande på ett år
Björn Ulfvin
Ledamöter på två år
Eskil Stenstrand, Viking Holm, Ingela Vidlund, Mats Hardenberg
Ledamot
på ett år
Petra Alpsten (fyllnadsval)
Ledamot
valda 2009 Sven Bäck, Suzanne Frigren, 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 (sammankallande), Birgitta Westerberg, Ronny
Blomstrand
Årsavgiften för 2011är oförändrad och 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: - .
De två motioner som inkommit till årsstämman antogs och en arbetsgrupp finns nu som arbetar
med ett förslag till bevarandeplan som skall vara färdig till kommande årsstämma.
Sammanhållande i gruppen är Eskil Stenstrand. Protokoll och övriga handlingar finns på vår
hemsida www.stavsnasby.nu

Midsommarfirande
Som vanligt hade vi tur med vädret och ca 800 personer hade samlats då festligheterna startade. Ett
stort tack till Sparrviksvägen, Näsets väg, Byholmsvägen och Klobbvägen för ett väl genomfört
arrangemang.

Vägar
Byrådet kommer under verksamhetsåret endast att underhålla vägarna som tidigare år, dels på
grund av att vinterns snö orsakade högre kostnader än normalt samt att avvakta kommande
detaljplanearbete. En del skyltar har beställts och kommer att sättas upp under hösten.

Badet i Östersjöviken
Badet och övriga grönytor har underhållits på ett mycket förtjänstfullt och bra sätt. Inga större
arbeten har utförts.

Kräftfest
Årets fest avlöpte den 7 augusti med ett fantastiskt arrangemang och ett väder som går till
historien, sol i inledningen och sedan ett åskväder som spolade marken ren.
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Ca 50 deltagare hade mött upp och fick sig till livs både mat, sång och trevlig samvaro. Ett stort
tack till alla som ställde upp och hjälpte till med arrangemangen både före, under och efter.

Detaljplanen
Planen är överklagad av en fastighetsägare och byrådet avvaktar tills ärendet är avgjort.

Mastavtalet
Avtalet med Telenor har nu kommit till ett avslut och en överenskommelse är träffad där Telenor
betalar en engångssumma till föreningen för ledningsrätt, om Telenor i framtiden upphör med
verksamheten upphör ledningsrätten att gälla.

Hamnen
Uthyrningen av platser har fungerat mycket bra och en hel del platser har fått nya båtägare. Under
hösten kommer samtliga bojar att inspekteras både vad gäller kättingar som bojstenar.

Bastu och tvättstuga
Bastubadandet har varit populärt och en liten ökning av antalet badande har noterats. Inga haverier
eller arbeten utöver normalt underhåll har gjorts.

Farthinder/blombåtar
Glöm inte att ta in de farthinder/blombåtar som nu är utställda på olika platser i byn. De skall tas
om hand av dem som efterfrågat dem och som bor närmast. Ta in båtarna, lämplig dag torde vara
senast arbetsdagen den 30 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 30 oktober, alla är välkomna till samlingen vid bastun kl 10.00 för att enligt
gammal god sed göra höstfint i byn. Även i år tar vi upp badbryggorna i Östersjöviken
samma dag. Byrådet har köpt in vadarbyxor och en del redskap för att underlätta
uppsnyggningen.
Nästa Bystämma går av stapeln 2011-05-07 kl 15.00 i hembygdsgården. Vårens arbetsdag
infaller samma datum kl 10.00-13.00.
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.
Eldning, följande 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.

Ovanstående gäller mellan den 12-25 oktober 2010, kontrollera gärna med Värmdö kommuns
hemsida (www2.varmdo.se eller på telefon 08-570 470 00)
Det var allt för denna gång, på återhörande
Varma hälsningar
Byrådet/gm Björn Ulfvin
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