Föreningen Stavsnäs By
Byrådet
Protokoll från möte 2012-10-27
Närvarande: Björn Ulfvin, ordf., Petra Alpsten, Suzanne Frigren, Viking Holm,
Eskil Stenstrand, Gunnar Söderlund, Hans Fredriksson
Delges: de närvarande, Sven Bäck, Annica Kjell, revisorer, revisorssuppleanter,
bastukommittén, trafikgruppen, kulturarbetsgruppen och valberedningen.
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Ordföranden förklarade mötet öppnat.
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Till justerare utsågs Gunnar och Hans.
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Föregående protokoll. Ordföranden gick igenom protokollet från 2012-09-02 och
lämnade kommentarer (som redovisas nedan under resp. rubrik). Protokollet
godkändes och lades till handlingarna.
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Ekonomisk rapport. Ca 20 medlemsavgifter är fortfarande obetalda. Björn kontaktar
dem ännu en gång. Ersättningen från Värmdö Kommun för skötsel av badet har
erhållits. I övrigt fortlöper ekonomin enligt plan.
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Detaljplanen. Ordförande har lämnat underlagen för förberedande arbete Ronny
Blomstrand.
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Rapport. Vinterhamnsprojektet rullar på.
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Hamnen. Björn har satt upp anslag och sett till att kättingen hakas av vid rampen.
Föreningen har fått in 3 st betalningar från utomstående vid nyttjande av rampen.
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Väghållning. Groparna i vägarna är fyllda och sladdning kommer att ske innan vintern.
Östersjövägen är iordninggjord.
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Medlemsinformation. Medlemsregistret uppdateras fortlöpande. Björn skissar på ett
medlemsbrev för utskick skiftet november/december.
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Kultur.
- Badet Vassrötter föreslås röjas på städdagen i vår. Björn har kontaktat kommunen
angående röjning av ytterligare träd vid stranden och fått deras godkännande.
- Bastun kan förhoppningsvis hållas igång ett tag till. Element och fläktar är bytta.
Offerter håller på att tas in för styrning/timer av värme och bastu. Förslag inkom om
att eventuellt bygga en toalett, vilket saknas i huset nu. Förslag att eventuellt höja
avgiften 2013 till 50 kronor/gång. Hasse pratar med bastubadarna för deras
åsikter/önskemål. Petra undersöker om det finns någon lokal städfirma att anlita för
städning en gång/månad.
- Kulturarbetsgruppen Rapporten från gruppen indikerar att arbetet fortgår. Under
oktober röjdes träd vid bastuplan. Styrelsen tackar gruppen och ”medhjälpare” för det

arbete som genomförts. Björn har haft kontakt med flera personer angående de träd
längs Allévägen är i dåligt skick. Ulla Gunnars gjorde inventeringen åt Vägverket
2006 visste inget nytt, men bad att få återkomma. Anders Almroth, alléexpert på
Trafikverket hade inte mer information att ge. NCC sköter väghållningen i Värmdö på
entreprenad åt Trafikverket. De har synts i allén för att ansa grenar ur
trafiksäkerhetssynpunkt, dvs inga trädvårdande åtgärder. Vi avvaktar och ser om något
händer...
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Övriga frågor.
- Arbetsdagen hade många deltagare och vi fick mycket gjort.
- Byrådsmiddag har intagits på Sandhamns Värdshus, fantastiskt trevligt och gott.
- Förslag har kommit angående spegel i korsningen Allévägen/Bastuvägen. Styrelsen
föreslår att den höga häcken klipps ned istället. Hasse ser till att ägaren blir kontaktad.
Inkomna och skickade skrivelser endast från Värmdö kommun, en kunggörelse
angående utbyggnad av verande på Bastuvägen 5.

12

Styrelsemöten 2012/2013. Tidigare beslutade datum bekräftades, nämligen:
Söndag 2013-01-27 hos Viking
Söndag 2013-03-17
Söndag 2013-04-14
Reservdag inför årsstämman
Arbetsdagar
Lördag 2013-04-27
kl 10.00-12.30
Årsstämma 2013
Lördag 2013-04-27
kl 15.00-17.00
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Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Petra Alpsten

Gunnar Söderlund

Hans Fredrik

