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Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Protokoll 2010-08-26
Plats:

Hos Suzanne Frigren, Klobbvägen 5, Stavsnäs

Tid:
Närvarande:

19.00-21.30
Petra Alpsten
Sven Bäck
Suzanne Frigren
Viking Holm

Delges:
Samt:

De närvarande
Mats Hardenberg, Annica Kjell
Bastugruppen
Trafikgruppen
Revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen

Eskil Stenstrand
Björn Ulfvin
Ingela Vidlund

Nr
1

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat

2

Justerare
Viking och Eskil utsågs till justerare.

3

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

4

Ekonomisk rapport
Petra redogjorde för ekonomin. Det samlade resultatet är f n ca 10.000 kr men drygt
20 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften, Telenor har inte betalat årets
arrendeavgift, kommunens inbetalning betr badet i Östersjöviken har inte kommit in
och ett par båtplatser är inte betalda. Eftersom inga stora utgifter förutses under
hösten bör därför årsresultatet sluta på plus. Ordföranden åtog sig att ombesörja
påminnelser.

5

Detaljplan
Ett överklagande är fortfarande under behandling, i övrigt inget nytt.

6

Vägar
Skyltar och stolpar mm har inköpts och kommer att sättas upp under arbetsdagen.
Diskuterades hur bilparkering på Öhlins väg och vid Östersjöviken ska försvåras;
stenar ska läggas ut. Ordföranden kontaktar Anders Wågberg om detta.

7

Hamnen
6 bojar har köpts in för att ersätta gamla, korroderade. De ska läggas i och övriga
ska kontrolleras; dykare ska anlitas. Sven kontaktar Tomas Lindvall om det.
Föreningen ska ersätta hans utlägg.

2
********************
Paus i mötet för diskussion och information betr bageriet. Här deltog, utöver
Byrådets medlemmar, Emelie, Dave och Daniel.
Det framgick att planer finns för breddad verksamhet, t ex teater, bouletävlingar
mm. Några klagomål har kommit från närboende som känt sig störda av musiken
men inga mer allvarliga. Kommunens regler för öppethållandet följs. - Nuvarande
kontrakt med B Westerberg går ut 1 feb 2011 men förhandling om fortsättning
pågår. Bageriet kommer att vara stängt i januari men dessförinnan öppet varje dag,
med middagsservering ons-sönd och stängning kl 18 månd-tisd. Det framgick också
att nära kontakt hålls med kommunen om såväl ordningsfrågor som tankarna på nya
aktiviteter. Alla var överens om värdet av att bageriet finns kvar som träffpunkt i
byn.
8

********************
Avtal
Inget nytt har hänt. Arrendenämnden har avskrivit ärendet eftersom medling inte
längre är aktuellt.

9

Medlemsinformation
Ordföranden skickar snarast ut ett medlemsbrev, med bl a påpekande om att den
som har synpunkter på kommunens översiktsplan (distribuerad under sommaren och
även tillgänglig på nätet) själv bör framföra dem till kommunen före sista
september. Vidare ska medlemsbrevet innehålla en påminnelse om att de som har
”vägbåtar” utanför sin fastighet har ansvar för att sköta dem. Petra och
ordföranden åtog sig att gå igenom vilka båtar som finns och var, ett register
behövs.

10

Kultur
1. Badet, Östersjöviken
Petra kontaktar kommunen betr betalning. Konstaterades att Klara Blomstrand skött
sommararbetet mycket bra; ordföranden ersätter henne (timlön enligt tidigare
beslut) och köper någon liten gåva. - Inför arbetsdagen ska vadarbyxor inköpas.
Ronny Blomstrand stänger i veckan till torrdassen.
2. Bastun
Inget speciellt.
3. Midsommar
Nettovinsten beräknas till drygt 9.700 kr. Klagomål har framförts mot träställningen
vid flaggstången; diskuterades möjligheten att ta ner den och ordna något slags
mobil lösning. Övervägs vid städdagen. - Ordföranden kontaktar bageriet om
utlovad ersättning för kaffeserveringen under midsommarfirandet samt om den
båtplats som kunnat utnyttjas under sommaren (Ronny Blomstrand kontaktas betr
vad som överenskommits).
4. Kräftor
Resultatet är, som det ska vara, +/- 0. Ca 50 personer deltog.
5. Landskap
Det är oklart vad som kan göras utan pengar enligt Eskil. Flera fastighetsägare låter
obebyggda tomter växa ihop och borde få tillsägelse men frågan år om det leder till
något. Gruppen möts inom kort för fortsatta diskussioner.
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11

Övriga frågor
1. Byrådet beslöt uppdra åt ordföranden att ombesörja blommor till Elsa
Westerbergs begravning som erkännande av hennes mångåriga och aktiva
insatser för trevnad och sammanhållning i Stavsnäs By.
2. Skrivelser har inkommit från kommunen om dels dricksvattenfrågan –
framdragning pågår och ska vara klar 2012 – dels om ett par ändrade
vägnamn. Vidare har kommunen inbjudit till remissvar om översiktsplanen
men Byrådet anser sig inte kunna yttra sig å medlemmarnas vägnar utan
uppmanar medlemmarna att ev agera själva.(Se p 9 ovan).

12

Styrelsemöten 2010
Byrådet beslöt att mötas enligt följande:
2010-10-30 kl 15 hos Björn
2011-01-23 kl 10
2011-03-13 kl 10
Arbetsdag under hösten är 2010-10-30 kl 10.00 till 13.00.
Vidare beslöt Byrådet att ordinarie bystämma ska hållas 2011-05-07 kl 15. Det
innebär att kallelse ska ut senast 2011-04-15 och att skrivelser till Byrådet ska ha
kommit in senast 2011-02-28. Arbetsdag våren 2011 blir 2011-05-07 kl 10-12.30.

13

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Suzanne Frigren
Justeras:

Viking Holm

Eskil Stenstrand

