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Protokoll Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Byrådsmöte 2008-10-11
Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

Plats:
Tid:

10.00-12.00

Närvarande:Kerstin Nyström
Sven Bäck
Barbro Hedvall
Sofia Cerne
Viking Holm
Peter Lake
Björn Ulfvin

Protokoll
Nr
1

Text
Mötets öppnande
Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justerare
Till justerare valdes Viking Holm och Björn Ulfvin enligt rullande schema.

3

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Kerstin redogjorde för vår ekonomi, inga avvikelser förelåg. En stor faktura från Wågbergs för vägunderhåll har kommit på ca 86 000 inkl moms,
allt enligt plan. Fortfarande åtta som inte betalt medlemsavgift, Kerstin
tjatar.

KN

5

Detaljplan
Beträffande detaljplanen så gjorde våra tidigare inlägg i form av samtal
och skrivelser att nämnden skjutit på beslutet. Affi Stork kommer ut till
Stavsnäs den 16 oktober och går igenom våra synpunkter på plats med
Björn och Viking. Vi ska även uppvakta oppositionen för att framföra våra
synpunkter. Tidsplanen just nu är att beslut i nämnden väntas i november.

BU, VH

6

Rapporter
• Trafikgrupp: Inga akuta frågor just nu.
•

Bastukommitén: Arbetet med bastun rullar på.

•

Övriga rapporter: Viamare försöker förhandla med Hamnbolaget om
användning av Fredellska tomten för att bygga en gästhamn. Vi vill
vara involverade i denna process. Björn sitter med i styrelsen för
Värmdö Hamnar.

Ansvarig

BU

2
•

•

Viking har varit på möte på Djurö. Frågan om gång och cykelväg till
Djurö har varit uppe på ett möte på Djurö, vi behöver också lobba för
vår del av vägen. Vi behöver utveckla vår förmåga att driva opinion för
våra frågor i framtiden.
Peter Lake har engagerat sig i jaktlaget, just nu inte så mycket djur att
skjuta, men dock har rävarna kommit tillbaka. Vid jakt i byn kommer
säkerhetsvästar att bäras så att skyttarna syns.

7

Vägar
Inför samfälligheten kommer nya regler att gälla, därför vill vi att kommunen
står för sin del av allt underhåll av brunnar etc. före detta. Björn har bett vägunderhållaren om en ordentlig offert på framtida vägunderhåll så att vi kan
göra en långsiktig plan. Det behövs en del diken etc., så att inte våra vägar spolas bort. Vidare kommer vi med hjälp av kommunens VA-karta att märka upp
brunnar etc. så att vi vet var de finns.

8

Hamnen
Grus är beställt till rampen. Gräset är klippt och en dagvattenbrunn är åtgärdad.

9

Badet, Östersjöviken
Lekställningen ska dras bort på städdagen och ersättas med en ny rutschkana
som vi får från kommunen. Bryggorna ska upp på städdagen. Vass är röjt och
om det görs varje år i tre år, behöver vi inte göra det lika ofta i framtiden. Planer på mer sandstrand finns.

10

Avtal
Björn bad om möjlighet att förhandla om vinterväghållningsavtalet, då de begärt lite mer per timme pga. höjt dieselpris.

11

Midsommarfirande
Beslutades att följa den gamla listan och därför har Bastuvägen och Abborrberget midsommaren 2009 ansvaret för firandet. Därefter kommer
2010 Klobbvägen och Sparrviksvägen
2011 Öhlins väg, Nolkrantz väg och Båtkroksvägen
2012 Allévägen och Skolvägen
2013 Båtkroksvägen, Kölmarsvägen, Elgars väg och Majas väg
Byrådet hoppas att de boende i byn fortsättningsvis är villiga att göra en insats
för vårt traditionella firande vart femte år. Sofia Cerne i byrådet kommer agera
kontaktperson mellan byråd och arbetsgrupp och instruera de boende hur de
kan göra.

12

Hemsidan
Är uppdaterad med gamla protokoll och även årets protokoll.

13

Stadgar
En stadgegrupp tillsattes bestående av Sofia Cerne, Peter Lake och Björn
Ulfvin, dessa börjar titta på formuleringar och arbetet ska vara klart i februari.

14

BU
VH

Övriga frågor
• Inkomna skrivelser

SC

SC,
PL,
BU

3
Inkomna skrivelser har löst sig själv före mötet.
• Städdagen 25 oktober
Lista över åtgärder under städdagen gicks igenom och kompletteras inför
dagen. En tydlig uppgiftslista underlättar för de deltagande att göra nytta.
En skylift har hyrts för att röja grenar och byta lampor. Ronny Blomstrand
är ansvarig för detta.
15

Styrelsemöten 2008
Nästa möte är den 6 december 10.00-12.00

16

Mötets avslutande
Ordförande tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Sofia Cerne

Justeras

Björn Ulfvin

Viking Holm

