Föreningen Stavsnäs By, byrådet
Protokoll fört vid byrådsmöte den 1 februari 2014
Plats: Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18
Närvarande: Sven Bäck, Hans Fredriksson, Fredrik Schöld, Eskil Stenstrand, Gunnar Söderlund, Björn
Ulfvin
1. Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Till justerare utsågs Sven Bäck och Eskil Stenstrand.
3. Föregående protokoll . Inga noteringar.
Medlemsmöte från extramöte om samfällighet 2013-11-23. Inväntar justering av Elinor
Kruse
4. Ekonomisk rapport: Se bilaga. Faktura från Lantmäteriet har inkommit på 50.000. Resultatet
för 2013 kommer att bli ett underskott på ca 20 000.
Åtta medlemmar har inte betalt medlemsavgiften för 2013.
Elkostnaderna skall ses över och ny förhandling med befintlig eller ny leverantör.
Inför nästa möte skall en budget för 2014 presenteras.
5. Samfällighetsförening. Positivt möte med Värmdö Kommun 2014-01-16. Nytt möte i samma
ärende 2014-02-27.
För närvarande inga kontakter med Lantmäteriet. (Skall undersöka om andra
byföreningsmedlemmar har kontakt med dom för att undvika kostnader)
6. Vinterhamnsprojektet. Värmdö hamnar har köpt Stavsnäs hamnar. Värmdö hamnars
styrelse har möte 2014-02-03 och 2014-02-07 där bland annat detaljplan diskuteras och
planeras bli klar under våren.
Utbyggnaden av vatten och VA pågår enligt plan.
7. Sommarhamnen. Fastighetsägaren på Byholmen har visat sig intresserad av att sätta upp en
hastighetsskylt. Kommunen har också blivit upplyst om att de är ansvariga.
Röjning av vass. Har delvis gjorts. Eventuell muddring kräver sedimentprover vilka är
godkända. Däremot behöver en viss uppstagning (stensättning) av strandkanten göras efter
muddring. De privata bryggägarna i hamnen skall kontaktas angående bidrag till kostnaden.
8. Vägar. Komplettering av skyltar. Se motion nedan.
Blombåtar eller blomkrukor. Eskil gör vidare utvärdering och kommer med förslag.
9. Avtal. Finns inga.
10. Medlemsinformation. Uppdatering av medlemsregistret sker löpande. Några fastighetsägare
har sålt och nya köpt det senaste året. Finns att beställa hos Björn: www.stavsnasby.se
11. Kultur:
Badet – klart
Bastun- går med litet underskott. Viss storstädning måste genomföras under våren. Björn
kontaktar städfirman.
Midsommar- Bastuvägen och Abborrberget
Kräftor- 2 augusti
Landskap- möte angående bastu/parkeringsplan. Kontakt med kommunen om bidrag. Ny
skiss.
Allén- Trafikverket kallat till inventering.

Skolan- Kommunen positiva att hyra ut till Byföreningen, men först går frågan till
kommunens egna nämnder för att undersöka interna behov.
12. Övriga frågor
Inventering och nertagning av träd längs vägarna pågår
Byrådsmiddag flyttas till april
Rapport från Storskogens Vägförening. (Vi äger tomt där).
Intresseanmälan gällande fiber. Telia kan inte offerera en förening. Frågan får undersökas
vidare.
Inkomna skrivelser: Vägbelysningen fungerar si så där. Ronnie kontaktas för att åtgärda.
Motion från Gunnar Wernolf. Tycker att skyltningen till badet och andra aktiviteter skall ses
över då det idag i princip inte finns några.
Ordförande tackade för engagemanget och avslutade mötet. Nästa möte är 2014-03-22
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