Föreningen Stavsnäs By
Protokoll fört vid byrådsmöte den 31 maj 2014
Plats: Hos Björn Ulfvin
Närvarande: Fredrik Schöld, Birgitta Westerberg, Gunnar Söderlund, Sven Bäck, Eskil
Stenstrand, Karin Persson, Björn Ulfvin
Frånvarande: Viking Holm, Hans Fredriksson
1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
2. Justerare. Till justerare utses Karin Persson och Gunnar söderlund
3. Föregående protokoll. Protokoll från 2014-03-22 gås igenom och läggs till
handlingarna efter att de justerats.
Protokoll från årsstämman. Protokollet gås igenom. Protokollet är ännu inte tillbaka
efter justering. Inga akuta insatser konstateras utan byrådet kan ta tag i de som
uppkom under punkten övriga frågor.
Höga hastigheter. Byrådet beslutar ta upp punkten under punkten Vägar.
Skolvägen. Frågan är lyft till Värmdö kommun som lovat per telefon att ta itu med
problemet med återställning längs det vita staketet närmast väg 222.
Fartbegränsning i Sommarhamn (på vattnet). Byrådet tar kontakt med Värmdö
Kommun och markägarna om lov att sätta upp en skylt.
Sjörapport. Värmdö hamnar har ännu ej fått besked från SMHI.
Grannsamverkan. Byrådet skall ta nödvändiga kontakter för att få igång arbetet.
Kulturarbeten. Kulturarbetsgruppens arbete redovisas under punkt 11 i detta protokoll.
4. Ekonomisk rapport från kassören gås igenom och det konstateras att fortfarande
saknas det ett antal medlemsavgifter. Påminnelse skickas ut tillsammans med
kommande medlemsbrev och övriga handlingar.
Avgifter för båtplatser tas fram och skickas ut till berörda.
Föreningens ekonomi följer den uppgjorda budgeten.
För att hålla budget så ransoneras utgifter för en tid framåt tills vi får klartecken förån
kassören.
Se även bifogade Resultatrapport och balansräkning per den 26 maj 2014.
5. Detaljplan. Ordföranden informerar om senaste informationen från Värmdö kommun
som inom kort lovat att presentera fortsatt information.
6. Rapporter. Information från Värmdö Hamnar ges och det konstateras att arbetet med
detaljplanen ännu inte är klar. Blir förmodligen klar detta år.
Utbyggnad av VA nätet. Ordföranden informerar om kommunens planer med bl.a.
Allévägen.
7. Hamnen. Nya bojar skall läggas ut och arbetet sker under kommande vecka med
inköp av bojlinor. Föreningen har stenar och bojar i lager. Kontakt tas med
bojutläggare och åkare för framkörning av stenar.
8. Vägar. Byrådet beslutar om att ta fram material och kostnader för att göra en test på
Klobbvägen vid avtaget mot Östersjövägen.
Eskil kollar upp pris för enklare men stabila blomlådor i trä.
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9. Avtal. Ordföranden kollar upp de avtal som föreningen har, när det kan vara dags för
nya förhandlingar eller förfrågningar.
10. Medlemsinformation. Under kommande vecka skall utskick ske som innehåller;
medlemsbrev, påminnelse om medlemsavgift, avi med båtplatsavgift, information från
kulturarbetsgruppen. Alla försändelser med avier mm skickas med brev. De som inte
meddelat e-postadresser får brev, övriga får e-post.
11. Kultur. Badet. Samma personer som föregående år tar hand om badet och
gräsklippning i övrigt runt bastu och nere i sommarhamn och allén.
Bastun. Alla hjälps åt att kontakta personer som kan tänkas vara villiga att hjälpa till
med städningen, i syfte att få ner kostnaderna.
Midsommar. Arbetet är påbörjat av Bastuvägen och Abborrberget.
Kräftor. Datum spikat till 2 augusti.
Landskap. Kulturarbetsgruppen har sammanställt ett upprop om sponsring av arbetet
med bastuplanen. Materialet sänds ut i medlemsutskicket.
Allén. Ordföranden fortsätter att ta kontakt med myndigheterna om alléns skötsel.
Byskolan. Fortsatt kontakt skall hållas med berörda personer inom Värmdö kommun.
Muntes hage. Kontakt har tagits med Maria och Anders Wågberg om möjlighet att
hålla får på fastigheten. Inte aktuellt förrän till sommaren 2015.
12. Övriga frågor. Trafikgruppen. Uppdrag ges åt inventera vilka träd som bör tas ner i
anslutning till vägar inom byn. Kontakt skall tas med berörda fastighetsägare av
byrådet då inventeringen är genomförd.
Byrådsmiddag. Ordföranden ger förslag i detta protokoll på datum för en gemensam
middag.
Förslag på dagar: Lördagen den 27 september
Lördagen den 4 oktober
Lördagen den 11 oktober
Skrivelser. Ordföranden har besvarat en enkät från Värmdö kommun angående enskilt
avlopp från föreningens fastigheter.
13. Byrådsmöten 2014/2015. Förslag tillmötesdagar gäller tills vidare då inga andra
förslag föreligger.
14. Mötets avslutande. Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för
engagemanget.

Vid tangenterna

Björn Ulfvin

Justerare

Karin Persson

Gunnar Söderlund
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