Föreningen Stavsnäs By
Protokoll fört vid byrådsmöte den 18 oktober 2014
Plats: Hos Björn Ulfvin
Närvarande: Fredrik Schöld, Viking Holm, Gunnar Söderlund, Sven Bäck, Eskil Stenstrand,
Karin Persson, Björn Ulfvin
Frånvarande: Birgitta Westerberg
1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
2. Justerare. Till justerare utsågs Viking Holm och Eskil Stenstrand
3. Föregående protokoll. Protokoll från 2014-08-30 gås igenom och läggs till
handlingarna efter att de justerats.
4. Ekonomisk rapport. Läget ser bra ut. Planen följs. Fortfarande ca 10 medlemmar
som inte betalat. Ny påminnelse.
En båtplatsinnehavare har ännu inte betalat. Ny påminnelse.
5. Detaljplan. Byföreningen har fått erbjudande att köpa(ca 1.000kr) några tomtbitar,
markerade med blått och rosa på bilaga till kommunens skrivelse ang. detaljplanen.
Byföreningen har svarat ja och ärendet behandlas nu hos kommunen. Målsättning är
att få köpet, avtalsförslaget, klart till årsmötet i april. (Byföreningen får bekosta
Lantmäterikostnaden, gällande avstyckning)
Arbetsgruppen för att utreda samfällighetsförening; Björn Ulfvin, Viking Holm,
Ronnie Blomstrand och Gunnar Wernolf sitter kvar tills frågan är avklarad.
6. Rapporter. Vinterhamnsprojektet masar sig fram. Beslut från Hamnbolaget att
installera larm på Susegårda då den utsatts för vandalisering.
Utbyggnad av VA nätet. Har påbörjats på några platser och inom kort startar
utbyggnaden i anslutning till Allévägen. Vägen kommer att bli avstängd på vissa
avsnitt i samband med grävning. (Separat information har gått ut vecka 42.)
7. Hamnen. Hastighetsbegränsningsskylten skall till våren sättas upp på Byholmen
enligt ägarens tillstånd. Nya bojar är utlagda och några till skall förnyas.
8. Vägar. Underhållet har skötts nöjaktigt. I samband med VA utbyggnaden skall
entreprenören kontaktas för vägunderhåll då de kommer att trafikera vägarna med
tunga fordon.
Farthinder behövs på några platser i byn. Förslag om att göra gropar i vägen eller sätta
upp gupp. Frågan utreds vidare.
Belysningen har fått nya glödlampor. Däremot är ett antal armaturer skadade och skall
ersättas med nya. (1900/st). Ronnie kontaktas.
9. Avtal. Nära förestående avtal skall göras med vägentreprenören.
10. Medlemsinformation. Uppdatering av medlemsregistret sker löpande. Utskick har
gjorts till medlemmarna v 42 gällande VA arbete på Allévägen.
11. Kultur.
Badet. Klotter på en av bodarna. Färg tas fram till städdagen för ommålning.
Bastun. Städbolaget sägs upp och storstädning kommer att göras 2 x per år. Löpande
städning sköts av Roger Strömberg.
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Midsommar. Klobbvägen, Sparrviksvägen, Näsets väg, Byholmsvägen och Stänkes
Uddstigen.
Kräftor. Den 1 augusti 2015
Landskap. Bastuplans- och parkeringsprojektet har till dags fått in ca 282.000. Bra
jobbat! Eskil fortsätter att bearbeta kommunen, H&M:s Stefan Persson och andra
intressenter. Innan start behövs löfte om ca 500.000.
Allén. Trafikverket kontaktas för ett möte angående skötsel, förnyelse och hamling.
Vidare undersökning om att ersätta dagens gatubelysning med hängande lyktor.
Skolan. Kommundirektören kontaktas av Björn angående Byns möjlighet att disponera
lokalerna.
Muntes äng. Fåren får vänta till 2016 på grund av VA arbeten i området.
Höns i Vikings svinhus. Får också vänta till 2016 enligt samma anledning.
12. Övriga frågor. Container är inhyrd till städdagen den 25 oktober.
Verksamhetsplanen följs
Inventering av träd längs vägarna i byn, för hamling eller borttagande, kommer att
utföras av Lars Messing
Byrådsmiddagen bokas till den 8 november på Sandhamns värdshus. Samtliga
medlemmar i styrelsen med respektive inbjudes.
13. Byrådsmöten 2014/2015. Förslag till mötesdagar:
lördag 2015-01-31, kl 11.00- 13.00
lördag 2015-03-21, kl 11.00- 13.00
lördag 2015-04-11, kl 11.00- 13.00 (reservdag inför stämman)
Arbetsdagar 2014- 2015
lördag 2014-10-25, kl 10.00- 13.00
lördag 2015-04-25, kl 10.00- 13.00
Årsstämma 2015
Lördag 2015-04-25, kl 15.00- 17.00
14. Mötets avslutande. Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för
engagemanget.

Vid tangenterna

Hans Fredriksson

Justerare

Viking Holm

Eskil Stenstrand
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