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Föreningen Stavsnäs By
Protokoll från Byrådets möte 2011-10-29 hos Björn Ulfvin.
Närvarande:Petra Alpsten
Suzanne Frigren
Sven Bäck
Viking Holm
Eskil Stenstrand
Gunnar Söderlund
Björn Ulfvin, ordförande
Delges:

De närvarande
Annica Kjell
Mats Hardenberg
Revisorer och revisorssuppleanter
Bastugruppen
Trafikgruppen
Valberedningen
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Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2

Justerare
Till justerare utsågs Petra och Viking.

3

Föregående protokoll
Protokollet från 2011-08-28 godkändes och lades till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Resultat hittills i stort sett enligt budget. Fortfarande några medlemmar som inte har
betalat sin årsavgift; Björn påminner. En påminnelsefaktura skickas också betr.
telemasten.

5

Detaljplan
I ärendet har inget nytt hänt. Diskuterades vem som beslutar vad som ska/får göras
på grönområdena i detaljplanen; bedömdes vara en tolkningsfråga om det är /den
blivande/ samfällighetens ensak. Björn kontaktar trafikverket (f d vägverket) för
inspektion av alléträdens skick.

6

Rapporter
a. Vinterhamn. Arbetena på att ordna en gästhamn fortskrider med sikte på
invigning i juni 2013. 250-300 platser, varav en del permanenta.
Hamnbolaget planerar också för utbyggnad av kajen, nya servicebyggnader
samt eventuellt bostäder. En miljöstation med båttvätt, båttoaletter, mm
planeras. Nuvarande bensinstation flyttas sannolikt till mindre framträdande
position. Det finns intressenter både betr. Susegårda, med stugby och
vandrarhem, och betr. parkeringshus. 150-200 nya bostäder kan tillkomma
mellan hamnen och Stavsnäs Gärde (ICA).
b. Vintern 2012-2013 väntas vattenförsörjningen vara klar, men om några
överklaganden uppkommer kan arbetena försenas.
c. En ny brandstation planeras på Djurö, placeras där kustbevakningen nu
finns.

7

Hamnen
Björn kontaktar bojleverantören för ev. korrigering om felleverans, föreligger
annars inget nytt.
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Avtal
Förslag från A Wågberg om priset för plogning förestående säsong avvaktas. Ev.
bör för säsongen 2012-13 ny entreprenör sökas, men det är viktigt att det i så fall blir
en som är varsam. Gunnar kollar med granne. - Godkändes att S Thorén t v får 500
kr + moms/år i ersättning för att föreningen får lägga upp grus- och/eller snöhögar i
korsningen Öhlins väg/Majas väg/Kölmarsvägen.
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Medlemsinformation
Björn förbereder ett medlemsbrev som kan gå ut till jul (per mejl och post).

10

Kultur
a. Badet har fungerat bra. Inför nästa år måste kollas om Klara Blomstrand
(eller den vi då anlitar) är rätt försäkrad. Diskuterades behovet av fortsatt
röjning av vass (ingår i avtalade ersättningen från kommunen) och sly; Eskil
kollar avtalet betr. röjning av sly; om där inte står något ska han kontakta
kommunen. Björn kollar om mer vassröjning behövs. – Möjligheten att
uppföra en enkel omklädningshytt på stranden ska undersökas.
b. Bastun: inget nytt.
c. Midsommar: nästa år ansvarar Skolvägen och Allévägen.
d. Landskap: Röjning enligt tidigare beslut har gjorts. Men rotborttagning
måste ske i Sjövistet; oklart vad som exakt ska göras och vem som ska
betala. Frågan bordläggs, får tas upp till nästa säsong. Även frågan om ev.
dike runt den nyröjda marken vid Torget (för att undvika parkering)
bordläggs; erfarenheter avvaktas. – Skyltar ska sättas upp på Näset, vid
Östersjöviken och andra ställen där ”spontan eldning” ibland förekommer,
med skarp förbudstext.

11

Övriga frågor
Verksamhetsplanen: Inget nytt. - Byrådsmiddag: Inriktning på april, Björn
återkommer med förslag. - Inkomna skrivelser: Byrådet avstår kommentera mail
från Andreas Kemi, i övrigt inga sensationer.

12

Byrådsmöten mm 2012
Tidigare beslut bekräftades:
*Byrådsmöten sönd 2012-01-22 kl 10 – hos Eskil - och sönd 2012-03-18 kl 10 samt
– om så behövs – sönd 2012-04-22 kl 10.
*Arbetsdag: lörd 2012-04-28 kl 10–12.30.
*Årsstämma lörd 2012-04-28 kl 15-17.

13

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Suzanne Frigren

Petra Alpsten
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Viking Holm

