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Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Protokoll 2009-01-24
Plats:

Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

Tid:
10.00-12.00
Närvarande:Kerstin Nyström
Suzanne Frigren
Sven Bäck
Sofia Cerne
Viking Holm
Björn Ulfvin
Nr
1

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat

2

Justerare
Sven Bäck och Viking Holm utsågs till justerare
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

3

Ansvarig

4

Ekonomisk rapport
Kerstin redogjorde för ekonomin. En kommentar kring elkostnaden, men
KN
det är en extra faktura från Vattenfall som vi gjort en avbetalningsplan för,
slutbetalt i början av 2009. Budget för 2009 godkändes med ändringen av
posten Midsommar och Kräftfest till Sociala aktiviteter. Bokslutet är
skickat till revisorn för granskning.

5

Detaljplan
Björn informerade om fortsatt arbete med detaljplanen, utställning
kommer ske och alla fastighetsägare får materialet tillsänt sig. Föreningen
har fått igenom sina förslag till ändringar och inga fler större frågor
kommer drivas. Fortsatt bevakning av frågan sköts av ordföranden.

6

Rapporter
Inga rapporter förelåg.

7

Vägar
Björn har begärt in offerter för att göra en ordentlig underhållsplan för
våra vägar. NCS Allservice och Kentas Last och Schakt AB är
kontaktade. Sammanlagt har vi 5,6 km väg att sköta underhåll av och
endast 1km av dessa är i ok skick. Uppskattningsvis kan det landa på 600
000 kr för genomgång och ordentligt underhåll av alla vägar. Ett förslag
som diskuterades var att göra detta under en tre års period och olika
finansieringslösningar diskuterades. Förslag kommer till stämman.

8

Hamnen
En boj har försvunnit

BU

BU

2
9

Badet, Östersjöviken
Flyttning av lekställning kommer göras och den nya ska förvaras i
förrådet till vårstädningen.

10

Avtal
Marina och Björn har gått igenom mastavtalet och kommer säga upp det
för att kunna omförhandla.

11

Midsommarfirande
Sofia skriver ett brev och påminner Bastuvägen och Aborrv Abborrberget
om att de ska arrangera midsommarfirandet.

12

Hemsidan
Uppdateras av Ronny Blomstrand

13

Stadgar
Arbetsgruppen rapporterade och tog emot synpunkter från övriga
ledamöter. Gruppen kommer att sammanträda inför nästa möte och arbeta
igenom ett förslag till beslut nästa möte.

14

Övriga frågor
Inkomna skrivelser från Gunnar Wernolf, Lennart Nicklasson och Ludwig
Stendahl ansågs besvarade genom e-postkommunikation.
Vi kan behöva köpa in nya dasstunnor, då troligen någon stulit dessa.
Önskemål om fler ”blombåtar” har inkommit. Lista på var de står och vem
som är ansvarig att sköta och vattna dem ska göras till nästa möte.

15

Nästa möte
2009-03-07 kl 10.00 till 12.00

16

Mötets avslutande
Mötet avslutades i god tid

Vid tangenterna

Sofia Cerne

Justeras

Viking Holm

Sven Bäck

BU

SC

BU, PL,
SC

