Föreningen Stavsnäs By
Byrådet
Protokoll från möte 2010-05-27 hos Annica Kjell

Närvarande: Björn Ulfvin, ordf., Petra Alpsten, Sven Bäck, Suzanne Frigren, Mats
Hardenberg, Viking Holm, Annica Kjell, Eskil Stenstrand, Ingela Vidlund.
Delges: de närvarande, revisorer, revisorssuppleanter, bastukommittén, trafikgruppen,
landskapsgruppen och valberedningen.
1

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
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Till justerare utsågs Ingela och Petra.

3

Föregående protokoll
• Ordföranden gick igenom protokollet från 2010-04-17 och lämnade
kommentarer (som redovisas nedan under resp. rubrik). Protokollet godkändes
och lades till handlingarna.
• Årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna, med tillägg av
upplysningen att förslag vid årsmötet att ordna grillplats på Näset senare
avvisats.
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Ekonomisk rapport. Merparten av årsavgifterna har kommit in men fortfarande utestår
20-25 st. På kostnadssidan finns inga oväntade poster men vägkostnaderna blev höga
under den gångna vintern. Totalt sett är läget hyggligt.
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Detaljplanen har nu godkänts av länsstyrelsen. Förmodligen blir det några
överklaganden och slutligt beslut kan därmed dröja kanske ett år till. För att förbereda
ombildning till samfällighet ska en arbetsgrupp bildas. Ordföranden initierar detta,
och kontaktar kommunen för att klara ut frågorna om kommunens överlåtelse av
Sommarhamn och vissa markbitar.
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Inga rapporter utöver vad som framgår under andra dagordningspunkter.

7

Vägar. Saltning har beställts inför sommaren. Frågan om upprustning av vägarna vilar
t.v. - Värmdö kommun har fått begäran om ändring av vägnamn (en del av
Båtkroksvägen blir Båtkroksstigen). Byrådet beslöt tillstyrka, ordföranden meddelar
kommunen detta.
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Hamnen. Fördelningen av båtplatser är nästan klar. Svajplatser kvar, väntelista för
kajplats. – Diskuterades om den nuvarande rampen ska ersättas med betongplattor.
Uppskattad kostnad ca 50.000 kr. Frågan bordlagd.
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I fråga om avtalet med Telenor har ingenting hänt. Ordföranden tar kontakt med
lantmäteriet.
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Medlemsinformation ska som vanligt gå ut i form av ordförandebrev efter
midsommar.

11

Kultur.
Badet vid Östersjöviken: Klara Blomstrand har vidtalats för att sköta stranden och
klippa gräset vid bastun. Överenskommen ersättning:70 kr/tim. – Ordföranden
kontaktar Anticimex eller Svea Miljö om myrorna i strandboden.
Bastun: inget nytt. I sammanhanget framgick att det finns önskemål från en ickemedlem att få arrendera en bit av Munthes äng för odling av blommor mm. Efter
diskussion beslöt Byrådet att bordlägga frågan; varken tillgängligheten eller
vattentillgången är f n lösta.
Midsommarfirandet ska ordnas av Sparrviksvägen m fl vägar (enligt
turordningslistan). Annica i samarbete med Viking håller i förberedelserna.
Kräftfesten äger rum den 7 augusti. Eskil ansvarar för förberedelserna.
Landskapsgruppen utökas med Oskar Bjursten.- Överväganden har ägt rum om
rättsläget betr en brygga vid Abborrberget. Gamla handlingar visar att innehavarna
(Printz m fl) har äganderätten och ska underhålla själva (samt att Byn inte kan begära
hyra).

12

Under övriga frågor behandlades följande inkomna skrivelser:
Från Svante Thorén ang. skadade staketstolpar. Anders Wågberg är vidtalad att
reparera; ordföranden svarar Thorén.
Från Gunnar Wernolf ang. div. frågor som tas upp vid nästa möte med Byrådet.
Från Katarina Samuelsson ang. eldningsplats på Näset. Frågan är inte längre aktuell
(jfr p.3 ovan).
Från Skärgårdsmuseet ang. Norrskärs besök: Båten kommer att lägga till vid Näset den
12 juni.
Offert från NAI Svefa ang. hjälp vid genomgång inför bildande av samfällighet.
Timpris 915 kr + moms. Byrådet beslöt att hänskjuta detta till arbetsgruppen.
Vidare har Birgitta Westerberg bett att få använda P-platsen vid bageriets 100årsjubileum. Byrådet beslöt att det är OK.
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Byrådsmöten 2010/2011 kommer att äga rum enligt följande:
2010-08-26 kl 18.00 hos Suzanne
2010-10-30 kl 15.00 hos Björn
2011-01-23 kl 10.00
2011-03-13 kl 10.00
Arbetsdag hösten 2010 blir 2010-10-30 kl 10.00 till 13.00
Ordinarie Bystämma 2011 blir 2011-05- 07 kl 15.00, kallelse ut senast 2011-04-15,
sista dag för skrivelser till styrelsen 2011-02-28
Arbetsdag våren 2011 2011-05-07

kl 10.00 till 12.30

,
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Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Suzanne Frigren

Justeras:

Petra Alpsten

Ingela Vidlund

