Föreningen Stavsnäs By
Byrådet
Protokoll från möte 2012-09-02
Närvarande: Björn Ulfvin, ordf., Petra Alpsten, Suzanne Frigren, Viking Holm,
Eskil Stenstrand, Gunnar Söderlund
Delges: de närvarande, Sven Bäck, Hans Fredriksson, Annica Kjell, revisorer,
revisorssuppleanter, bastukommittén, trafikgruppen, kulturarbetsgruppen och
valberedningen.
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Ordföranden förklarade mötet öppnat.
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Till justerare utsågs Petra och Viking.
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Föregående protokoll. Ordföranden gick igenom protokollet från 2011-02-06 och
lämnade kommentarer (som redovisas nedan under resp. rubrik). Protokollet
godkändes och lades till handlingarna.
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Ekonomisk rapport . Ca 40 medlemsavgifter är hittills obetalda; Petra/Björn skickar
ut påminnelser. I övrigt inget anmärkningsvärt under sommaren, mer ingående rapport
vid nästa Byrådsmöte.
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Detaljplanen. Ordf informerade från möte med Värmdö kommun. Bl a framgick att
Vägverket inte är berett att ”öppna” Allévägen för VA-arbeten förrän det finns en
samfällighet. Eftersom det tar minst ca 2 år att bilda en sådan kommer alltså VAanslutningarna att dröja. Styrelsen var enig om att inte ta ansvar för Allévägen förrän
Vägverket upprustat den till det skick som krävs för en ”riksangelägenhet”. Ännu har
ingen krävt att en samfällighet ska bildas men det behövs bara att en enda
fastighetsägare så begär. Underlag för förberedande arbete, något som bör ske för att
spara lantmäterikostnader, har överlämnats till R Blomstrand. Klobbens
villaägareförening kommer att avkrävas avgift till en framtida samfällighet, då enligt
beräkning och beslut av Lantmäteriet.
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Rapport. Vinterhamnsprojektet rullar på. Campingbolaget vill köpa en bit mark vid
Susegårda och ev uppföra andelsstugor där.
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Hamnen. Verkar ha fungerat bra även denna sommar, men problematiskt nu när S
Bäck är sjuk. Diskuterades olika idéer för att få in pengar från dem som använder
rampen. Viking ordnar en sparbössa, Björn sätter upp anslag och ser till att kättingen
hakas av.
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Avtal om väghållningen har träffats med Stavsnäs Entreprenad (Leif Andersson).
Avtalet gäller ett år från 1 aug 2012, 4 mån före avtalets utgång ska ev förhandlingar
om ändrade villkor aktualiseras, därefter förlängs avtalet två år i taget. – Enkelriktning
av Skolvägen visar sig inte genomförbart. Byrådet uppdrog åt Björn att med mejl

informera verksamhetschefen på daghemmet och be henne vädja till föräldrarna att
undvika att komma med bil, därefter kommer Petra att ta upp saken vid föräldramötet
den 17 sept.
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Medlemsinformation. Medlemsregistret uppdateras fortlöpande.
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Kultur. Badet har fungerat fint, likaså simundervisningen. Björn fortsätter
förberedelserna för att uppföra en omklädningshytt. Vass ska dras upp under
städdagen. Björn kontaktar kommunen ang borttagande av ytterligare träd vid
stranden, en uppgift sedan för städdagen. – Bastun kan förhoppningsvis hållas igång
ett tag till m hj a Anita Stridsberg. Definition av ”bastuåtgärderna” ska ske för att ev
anlita någon ersättare. Diskuterades att höja avgiften (f n endast 20 kr). Petra
undersöker om det finns någon smart veckotimer. – Midsommaren drog mycket folk
och gav ett överskott om ca 5000 kr. Nästa år är det Kölmarsvägen, Båtkroksvägen,
Elgars väg och Majas väg som ansvarar.
Kulturarbetsgruppen genom Eskil presenterade ett antal åtgärdsförslag betr bl a
sjövistet, Torget, bastuplan och stigen upp mot Muntes äng. Många åtgärder kan göras
med egna resurser vid städdagarna. Gruppen arbetar vidare. - En del träd längs
Allévägen är i dåligt skick; uppdrogs åt Björn att kontakta Vägverket och
Länsstyrelsen om insatser.
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Övriga frågor. – Verksamhetsplanen under kontroll. - Byrådsmiddag bestäms
preliminärt till 20 okt. – Inkomna och skickade skrivelser endast från/till Värmdö
kommun, avseende VA-frågorna (se p 5 ovan).
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Styrelsemöten 2012/2013. Tidigare beslutade datum bekräftades, nämligen:
Lördag 2012-10-27
OBS kl 15.00 hos Eskil
Söndag 2013-01-27
Söndag 2013-0317
Söndag 2013-04-14
Reservdag inför årsstämman
Arbetsdagar
Lördag 2012-10-27
kl 10.00-13.00
Lördag 2013-04-27
kl 10.00-12.30
Årsstämma 2013
Lördag 2013-04-27
kl 15.00-17.00
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Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Suzanne Frigren

Petra Alpsten

Viking Holm

