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Föreningen Stavsnäs By
Protokoll från Byrådets möte 2011-06-12 hos Björn Ulfvin.
Närvarande:Petra Alpsten
Annica Kjell
Gunnar Söderlund
Delges:

Suzanne Frigren
Eskil Stenstrand
Björn Ulfvin, ordförande

De närvarande
Sven Bäck
Mats Hardenberg
Viking Holm
Revisorer och revisorssuppleanter
Bastugruppen
Trafikgruppen
Valberedningen

1

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2

Justerare
Till justerare utsågs Petra och Gunnar.

3

Föregående protokoll
Protokollen från 2011-04-10 och 2011-05-07 godkändes och lades till handlingarna.
I årsmötesprotokollet gjordes ett par förtydliganden avseende Kulturgruppens
mandat. Protokollet lades sedan till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Inget anmärkningsvärt. Ca 20 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften.
Räkningar avseende hamnavgiften har skickats ut, förfaller till betalning den 30 juni.
Bastupengar t o m vecka 22 har satts in på bankkontot.

5

Detaljplan
Ingen ny information om detaljplanen. Bygglov för återvinningsanläggning på Djurö
har överklagats och projektets framtid är osäker. Provisorisk uppställning enstaka
dagar är då alternativet.

6

Rapporter
Ordföranden informerade om att hamnbolagets styrelse inspekterat Susegårda och
funnit att huset är i oväntat hyggligt skick inomhus. Tankar finns på att undersöka
möjligheten att restaurera till rimlig kostnad. Sommararbetande skolungdomar
kommer att röja tomten. – Vatten kommer att utvinnas från borrhål bakom ICA,
några fastigheter samt Djurö kyrka väntas därmed kunna anslutas till vattennätet.

7

Vägar
Björn ska göra nytt utkast till avtal med A Wågberg om vägunderhållet.- Frågan om
enkelriktning av Skolvägen har aktualiserats på nytt (daghemmet blir kvar t v).
Björn vidtalar Väggruppen om detta med sikte på att helst lösa problemet till
terminsstarten.
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Hamnen
På väntelistan finns nu 6 à 7 båtar.

9

Avtal
Kommunens förslag till avtal om Östersjöviken har inte kommit, Petra undersöker.

10

Medlemsinformation
Björn har från Lantmäteriet skaffat dels en karta över fastigheterna i föreningens
verksamhetsområde, dels en lista med alla fastighetsägare. Kostnad 5000 kr. Listan
är betydligt längre än föreningens medlemslista, mest p g a att många fastigheter ägs
av fler än en person. Björn mejlar ut materialet. Byrådet beslöt att till en årlig
kostnad av 3500 kr låta hålla ärendet öppet hos Lantmäteriet för att fortsättningsvis
ha tillgång till uppdaterad information.

11

Kultur
Badet i Östersjöviken (med mera) sköts även denna sommar av Klara Blomstrand.
Petra tar reda på exakta timlönen för sommararbetare i kommunen eller ICA,
gissningsvis dryga 70 kr. Ronnie Blomstrand kommer att se till att elinstallationen i
stugan vid badet är OK. – Bastun har utnyttjats flitigare än vanligt. – Kallelse till
kräftfesten (20 augusti) går ut inom kort. - Landskapsgruppen ska undersöka vad
som kan göras betr björnlokorna som finns på olika håll i byn. Möte kommer att äga
rum med dem som bor vid sjövistet om att avlägsna sly, konakt kommer också att
tas med kommunen om detta och om ta bort en del träd. Eskil talar dessutom med
Gunnar Wernolf om nedtagning av träd och om olycksfallsförsäkringar i samband
med det.- Diskuterades om sandfickan vid ”Torget” kan flyttas till annan plats, t ex
där Öhlins väg startar från stora vägen. Eskil talar med Viking om detta.

12

Övriga frågor
Verksamhetsplanen: inget speciellt.
Inkomna skrivelser: ett par ansökningar om båtplats, hanteras enligt vanlig ordning.
Inga utsända skrivelser.

13

Byrådsmöten mm 2011/12
Följande beslutades:
*Byrådsmöten sönd 2011-08-28 kl 10, OBS lörd 2011-10-29 kl 15, sönd 2012-01-22
kl 10, samt preliminärt sönd 2012-03-18 kl 10 och – om så behövs – sönd 2012-0422 kl 10.
*Arbetsdagar: lörd 2011-10-29 kl 10 och lörd 2012-04-28 kl 10.
*Årsstämma lörd 2012-04-28 kl 15.

14

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Suzanne Frigren

Petra Alpsten
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Gunnar Söderlund

