Föreningen Stavsnäs By, byrådet
Protokoll fört vid byrådsmöte den 22 mars 2014
Plats: Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18
Närvarande: Sven Bäck, Hans Fredriksson, Viking Holm, Fredrik Schöld, Eskil Stenstrand, Gunnar
Söderlund, Björn Ulfvin
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Ordförande förklarade mötet öppnat
Till justerare utsågs Viking Holm och Fredrik Schöld.
Föregående protokoll . Inga noteringar.
Ekonomisk rapport: Se bilaga.
Ett stort antal medlemmar har redan betalat årsavgiften vilket gör att kassan har ca 50’ i
överskott. Resultaträkningen följer plan. Ny budget för 2014 presenterades och antogs.
Kostnaderna för samfällighetsprojektet är svåra att budgetera beroende på arbetets
fortplantning.
Inbetalningskort för båtplatserna distribueras inom kort.
Detaljplan - Samfällighetsförening. Kontakterna med kommunen fortlöper och vi väntar
ytterligare besked som kommer att presenteras på årsmötet. Arbetsgruppen består av Björn
Ulfvin, Viking Holm, Gunnar Wernolf och Ronnie Blomstrand.
Vinterhamnsprojektet. Planeras en utställning av projektet. Lite ”smolk i bägaren” har det
kommit i hela projektet och troligtvis uppstår en fördröjning med igångsättning. Tveksamt
om flytbryggorna kommer att finnas på plats till sommaren
Utbyggnaden av vatten och VA pågår enligt plan.
Sommarhamnen. Hastighetsskylten på Byholmen är på gång.
Röjning och muddring i hamnen får avvakta tills samtliga fastighetsägare lämnat positivt
besked. Offert på ca 40 000 har inkommit för arbetet.
30 – skylt på Öhlins väg på gång.
Eskil fortsätter undersökning av blomlådor.
Avtal. Finns inga som skall förnyas.
Medlemsinformation. Uppdatering av medlemsregistret sker löpande. Några fastighetsägare
har sålt och nya köpt det senaste året. Finns att beställa hos Björn: www.stavsnasby.se
Kultur:
Badet – ny gunga beställd
Bastun- storstädning har utförts
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- Brev skickat om vårt intresse att disponera lokalerna. Frågan utreds fortfarande på
Kommunen.
Övriga frågor
Verksamhetsplan och – berättelse. Uppföljning ok

Inventering av träd längs vägarna. Många fastighetsägare har fällt avsevärda mängder träd
och beskärt buskar under vintern.
Byrådslunch planeras till 10 maj
Storskogens Vägförening. (Vi äger tomt där). Har betalat avgiften
Fiber. Kontakter med Telia har tagits. Frågan tas upp på årsmötet.
Vägbelysningen fungerar si så där. Ronnie kontaktas återigen 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. Byföreningen avslår motionen och hänvisar till
orienteringsskylt i sommarhamn
Ordförande tackade för engagemanget och avslutade mötet. Nästa möte är årsstämman,
2014-04-26
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