Föreningen Stavsnäs By
Protokoll fört vid byrådsmöte den 30 augusti 2014
Plats: Hos Björn Ulfvin
Närvarande: Fredrik Schöld, Gunnar Söderlund, Sven Bäck, Karin Persson, Björn Ulfvin,
Hans Fredriksson
Frånvarande: Viking Holm, Eskil Stenstrand och Birgitta Westerberg
1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
2. Justerare. Till justerare utses Karin Persson och Fredrik Schöld.
3. Föregående protokoll. Protokoll från 2014-05-31 gås igenom och läggs till
handlingarna efter att de justerats.
- Fartskylt i hamnen skall sättas upp
- Väghinder på Klobbvägen
4. Ekonomisk rapport
- Läget är under kontroll och kostnaderna lägre än förra året till dags datum.
- 5 medlemmar har ännu inte betalat. Nytt kravbrev utskickas, ”med hot”.
- 4 båtplatser obetalda. Brev om snar betalning eller uppsägning.
- Sommarkonserten och kräftfestens inkomster, ca 9000, har fonderats för
”bastuplanprojektet”
5. Detaljplan. Byföreningen har erbjudits att köpa viss kommunal mark inom
detaljplanen, bl a Abborrberget, del av Sommarhamn och några övriga småbitar. 1000
kr i köpeskilling. Föreningen har skrivit brev till kommunen och svarat positivt på
erbjudandet. (Vissa detaljer återstår fortfarande innan genomförandet. Nytt möte med
kommunen är inbokat)
- Arbetet med samfälligheten ligger för närvarande vilande genom kommunens
erbjudande ovan.
6. Vinterhamnsprojektet. Inget hänt sedan i våras.
Utbyggnaden av vatten och VA inom byn pågår.
7. Hamnen
- Hastighetsskylten i hamnen skall sättas innan nästa år, 5 knop och ”förbjuden
ankring”.
- Bojar har kompletterats och inför våren skall dykarna kontaktas för att göra
bottenkontroll.
- För närvarande 2 lediga bryggplatser och 2 bojplatser.
8. Avtal med kommunen om Östersjöbadet undertecknat, 40.800 för året. (Indexreglerat)
Avtalet med Leffe Andersson och vägunderhållet skall förnyas under hösten.
9. Medlemsregistret förnyas löpande. Björn har en tanke på att under hösten skicka ett
medlemsbrev till samtliga medlemmar och informera om kommunens beslut!?
gällande överlåtande/försäljning av tomtmark.
10. Kulturgruppen arbetar vidare med olika idéer
- Badet har fungerat bra under sommaren. Rekordtemperatur i vattnet , 27,5°
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Bastun. Städföretaget sägs upp och ansvaret övergår till Roger Strömberg.
Bastukommittén avvecklas.
- Midsommar 2015: Klobbvägen, Sparrviksvägen, Näsets väg, Byholmsvägen och
Stänkes Uddstigen.
- Kräftfesten. Succé
- Allén. Björn jagar vidare Trafikverket angående trädinventering och skötsel
- Skolan. Värmdö Kommun finner för närvarande inget användningsområde. Björn
kontaktar Fastighetskontoret med en förfrågan om att Byn kan få disponera
lokalerna.
- Muntes äng. Familjen Wågberg är positiva till att ha får på ängen. Projektet drivs
vidare.
- Höns i anslutning till Muntes lada. Projektet drivs vidare.
11. Övriga frågor
- Verksamhetsplanen uppdateras till nästa möte
- Inventering av träd på Allévägen görs av Lars Messing och Björn Ulfvin
- Byrådsmiddag föreslås till den 8 november
- Reparation av gatubelysning har utförts. 3 armaturer behöver bytas och Ronnie
Blomstrand får uppdraget.
- Älgar och rådjur. Jaktgruppen kontaktas för avskjutning
- Grannsamverkanprojektet drivs vidare av Hans Fredriksson.
- Fam. Fälting kontaktas för ev. inköp av byggnadsställning(Scen för orkester till bl
a Midsommarfirandet)
12. Ordförande tackade styrelsen och avslutade mötet.
Nästa Byrådsmöte är den 18 oktober klockan 11- 13
Vid pennan

Hans Fredriksson

Karin Persson
Justerare

Fredrik Schöld
Justerare
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