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Föreningen Stavsnäs By
Protokoll från Byrådets möte 2011-08-28 hos Björn Ulfvin.
Närvarande: Petra Alpsten
Suzanne Frigren
Sven Bäck
Mats Hardenberg
Eskil Stenstrand
Gunnar Söderlund
Björn Ulfvin, ordförande
Delges:

De närvarande
Annica Kjell
Viking Holm
Revisorer och revisorssuppleanter
Bastugruppen
Trafikgruppen
Valberedningen
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Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2

Justerare
Till justerare utsågs Sven och Eskil.

3

Föregående protokoll
Protokollet från 2011-06-12 godkändes och lades till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Midsommarfesten gav 10266: - i överskott. Kräftskivan blev inställd p.g.a. för få
anmälda och några återbetalningar ska alltså ske. Pengar från bastun och tvättstugan
har satts in på banken. För badet i Östersjöviken kommer 38000: - in. Mindre belopp
kommer också in från Vattenfall (kabeldragning) och mast-arrendator (Hi3G). En
sammanställning över ekonomin görs före nästa byrådsmöte. Petra skickar ut
påminnelser till de ca 20 medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften. Alla
båtplatsavgifter utom två har betalats.

5

Detaljplan
Ärendet ligger på Miljödepartementet, dnr 2010/3073/F/P. Björn har talat med
handläggaren (Lars Lennevall) som bedömer att frågan möjligen kan avgöras före
kommande årsskifte. Bygglov för återvinningsanläggning på Djurö har överklagats
och projektets framtid är fortfarande osäker. Provisorisk uppställning enstaka dagar
är
t. v. enda alternativ; besked om datum i höst finns inte än. Björn undersöker med
Värmdö Hamnar (som äger uppställningsplatsen) och återkommer.

6

Rapporter
Det finns en intressent som vill köpa Susegårda och ordna vandrarhem där.
Byggnaden har provisoriskt ”säkrats” genom att taket täckts över och skivor spikats
för fönstren. Sommararbetande skolungdomar har röjt en del på tomten. – Vintern
2012-2013 väntas vattenförsörjningen vara klar.

7

Vägar
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Konstaterades att häftiga regn på sista tiden orsakat stora gropar på ett par
vägsträckor. Mats tar upp detta i väggruppen. - Björn ska göra nytt utkast till avtal
med A Wågberg om vägunderhållet.
8

Hamnen
Inget nytt.

9

Avtal
Avtalet om Östersjöviken är nu klart. Ingen ändring av villkor, indexuppräkning av
ersättningen.

10

Medlemsinformation
Inget speciellt.

11

Kultur
Klara Blomstrand har skött badstranden, målat boden, klippt gräset vid
Sommarhamn, mm utan anmärkning. Tredje omgången vassklippning bör ske under
hösten, Björn kontaktar utförare. Diskuterades om även träd bör tas ner där, och
vem som ska svara för det i så fall. Eskil undersöker om det finns villkor betr detta i
avtalet med kommunen. – Grävning för avloppsledning sker inom kort vid
Sommarhamn, i samband med det väntas en del röjning av sly göras. Ytterligare
röjning kan lämpligen ske på städdagen, Eskil initierar en särskild grupp för detta. Midsommarfesten var mycket lyckad och gav ett bra överskott. Tack till
arrangörerna! Nästa år är det Skolvägen och Allévägen som ansvarar.
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Övriga frågor
Verksamhetsplanen: inget speciellt.
Inkomna skrivelser: inga sensationer.
.
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Byrådsmöten mm 2011/12
Följande bekräftades:
*Byrådsmöten OBS lörd 2011-10-29 kl 15, sönd 2012-01-22 kl 10 och sönd 201203-18 kl 10 samt – om så behövs – sönd 2012-04-22 kl 10.
*Arbetsdagar: lörd 2011-10-29 kl 10-13 och lörd 2012-04-28 kl 10–12.30.
*Årsstämma lörd 2012-04-28 kl 15-17.
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Suzanne Frigren

Sven Bäck
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Eskil Stenstrand

