Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Protokoll 2010-04-17
Plats:

Hos Björn Ulfvin Allévägen 18, Stavsnäs

Tid:
Närvarande:

10.00–12.00
Kerstin Nyström
Sven Bäck
Björn Ulfvin
Eskil Stenstrand

Delges:

De närvarande
Annica Kjell
Tomas Elding
Revisorer
Revisorssuppleanter
Bastukommitén
Trafikgruppen
Valberedningen

Nr
1
2

Viking Holm
Marina Backer Skaar
Peter Lake

Suzanne Frigren
adjungerad i avtalsfrågor
Robert Wergeland, Thomas Elding
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Anita Stridsberg, Sven Bäck
Lars Messing, Ronny Blomstrand
Olle Persson, Birgitta Westerberg,
Ronny Blomstrand

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
Justerare
Marina och Peter utsågs till justerare

3

Föregående protokoll
• Protokollet från 100306
1. Se respektive punkt i detta protokoll

4

Ekonomisk rapport
Kerstin går igenom dagsläget och det konstateras att ännu har inte alla
betalt medlemsavgiften för 2010. Kostnader för snöröjning har varit
stor den gångna säsongen.
Balans och resultatrapport bilägges protokollet.

Ansvarig
BU
MBS, PL

KN

5

Detaljplan
Planen är antagen av kommunfullmäktige.
Möte med NAI Svefa, Helena Runestad, för mer detaljerad information
inför kommande årsstämma är bokad till den torsdagen den 22 april.
Björn sammanställer aktuella frågor och mailar till NAI Svefa inför
BU
mötet.

6

Vägar (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Vägskylten, Byholmsvägen sitter olämpligt i sommarhamn,
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•
•
•
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justeras och flyttas på kommande arbetsdag.
Frågan vilar beträffande upprustning, tas upp på nytt då besked
om detaljplanen föreligger.
Vägskylt ”Öhlins väg” beställs till anslutningen mot väg 222.
Beslutas att beställa sladdning av vägarna.

Hamnen (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Tilläggstavla om ankringsförbud sätts upp under våren.
• Björn och Sven går igenom båtplatsfördelning inför säsongen.
• Bojar och bojstenar ses över.
• Skarven mellan det gamla bräddavloppet och nya rörledningen
ut i viken är inte tätat, vi kontaktar Värmdö kommun för åtgärd.

8

Avtal
Föreningen har, genom Tomas Eldings försorg, tillsammans med
Telenor inkommit med ett gemensamt yttrande, daterat 2010-03-15, till
Nacka Tingsrätt och föreslår att ärendet återvisas till
Lantmäterienheten till förmån för Ledningsrätt.
Nacka Tingsrätt har i utslag daterat 2010-03-18 meddelat att samtliga
Lantmäteriets beslut den 23 september 2009 är upphävda.
Vi avvaktar därför Lantmäterienheten som har att kalla till nytt möte.

9

Medlemsinformation
Konstateras att utskick till årsstämman har gått ut och Ronny har hjälpt
till att lägga in handlingar inför årsstämman på hemsidan.

10

Kultur
Badet

Bastun
Midsommar

Kräftor
Landskap
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Beställning av borttagande av gräsyta i södra
delen är beställd.
Träd över gångstig skall tas bort, Björn kollar
vems tomt det är. Anders Wågberg är vidtalad
om röjning.
En klippning till sommaren skall till, Björn
beställer.
Kolla med Anticimex beträffande ohyra i
bastun (har kommunen försäkring).
Intet nytt.
Björn justerar listan över vilka vägar som står i
tur att arrangera och för in de vägar som
saknas. Listan Skickas ut till styrelsen.
2010 är det Klobbvägen, Sparrviksvägen,
Näsets väg, och Byholmsvägen som
arrangerar.
Viking kontaktar några på Näsets väg om
uppstart.
Arrangörerna beredda till ytterligare fest.
Datum fastställt till 7 augusti.
Den inlämnade motionen kommer att vara
starten på detta arbete. Beslutas avvakta till
efter årsstämman.

BU
BU

BU
BU
BU
BU

BU
BU
BU

VH
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Övriga frågor (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Beslutas att införskaffa en del verktyg till friggebode
Inför Bystämman, följande handlingar skall dateras upp:
1. Verksamhetsberättelse/BU
2. Verksamhetsplan, avstämning av den gällande/BU
3. Resultat och balansräkning/KN
4. Budgetförslag/BU
5. Svar på motioner/BU och ES, MBS, PL
6. Kallelse med dagordning till bystämman/BU
7. Röstlängd/KN
8. Bokning av lokal/BU
9. Ändring i stadgar/BU (läggs in i dagordningen)

BU
BU

Konstateras att handlingarna är framme och kopierade inför stämman.
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Beslutas följande datum för styrelsemöten, arbetsdagar och bystämma.
Styrelsemöten 2010
Beslutas på kommande byrådsmöte.
Arbetsdag våren 2010
2010-04-24 kl 10.00 till 13.00
Övriga dagar beslutas på kommande byrådsmöte.
Följande arbetsuppgifter listas.
1. Bryggor sjösätts
2. Badhusets fönster målas
3. Toatunnor byggs in
4. Liggare till och för strandens underhåll tas fram och läggs i
badhuset.
5. Städning av allé, sommarhamn och bastuområdet
Arbetsdag Hösten 2010
2010-11-06 kl 10.00 till 13.00
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat
Vid protokollet
Björn Ulfvin
Justeras:
•

Marina Backer-Skaar
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Peter Lake
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