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Föreningen Stavsnäs By, Byrådet
Protokoll 2009-05-30
Plats:

Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

Tid:
Närvarande:

10.00-12.00
Kerstin Nyström
Sven Bäck
Suzanne Frigren
Eskil Stenstrand

Delges:

De närvarande
Samt: Viking Holm
Trafikgruppen
Valberedningen

Nr
1

Peter Lake
Marina Backer Skaar
Annica Kjell
Björn Ulfvin
Bastugruppen
Revisorer och revisorssuppleanter

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
Suzanne åtog sig skriva protokollet.
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Justerare
Marina och Peter utsågs till justerare.
Styrelsens konstituerande
Sekreterare efter Sofia Cerne ska utses; frågan vilar t v.
Firmateckning
Se justerat protokoll från konstituerande mötet 090516
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Föregående protokoll
Protokoll från årsstämman är under utarbetande och ska efter justering
sändas ut med nästa medlemsbrev samt läggas ut på hemsidan.
Protokollet från 090425 godkändes och lades till handlingarna

4

5

Ansvarig
SF

BU

Ekonomisk rapport
Kerstin redogjorde för ekonomin. Inga särskilda synpunkter eller
omständigheter påtalades.

KN

Detaljplan
Planförslaget förväntas godkännas vid fullmäktigemötet i juni och sedan
lämnas till länsstyrelsen för vidare hantering.

BU
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Rapporter
• Trafikgruppen: Svåra parkerings- och trafikproblem väntas från ca BU
13 juni och tre veckor framåt pga. Volvo Ocean Race mm. Björn är
i kontakt med kommunen för att söka lösningar och kommer därvid
också att engagera trafikgruppen om så krävs.
• Bastukommittén: inget nytt.
• Övriga rapporter: Inget nytt.
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Vägar
Björn har varit i kontakt med Anders Wågberg om idéer och bistånd i
framtagandet av offertunderlag. Underlaget ska tas fram för att under
hösten begära in offerter. – Vinterunderhållet diskuterades och beslut togs
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att avtalet om snöröjning ska justeras för att dra ner på ambitionerna när
det gäller plogning. Plogning ska normalt inte ske om inte det är tjäle.
Samråd och beslut ska tas vid varje särskilt tillfälle i fortsättningen.
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Hamnen
F n står ca 10 personer i kö för hamnplats. Alla anmälningar/önskemål om
plats ska göras till Björn som vidarebefordrar till hamnkapten (Sven) som
har att fördela och anpassa tillgängliga platser. Om Sven anser sig behöva
en mobiltelefon för att sköta hamnen är byrådet berett att bekosta en sådan
(kontantkort).
Avtal
Telenor har begärt medling hos Arrendenämnden. Lantmäteriet kommer
att ha möte för värdering av fastigheten den 3 juni; Björn går dit och
anlitar Tomas Elding som sakkunnig, om så krävs mot ersättning.
Midsommarfirande
Årets arrangörer (Bastuvägen och Abborrberget) har startat
förberedelserna. Kontaktperson är Anders Printz. Eskil har åtagit sig att
svara för musik och högtalaranläggning. Björn ska tala med Peter Frej om
lotterivinster. Beslutades att lotterna i år ska kosta 10 kr. samt att frivilliga
bidrag ”till midsommarfirandet i Stavsnäs” ska samlas in på festplatsen.
Hemsidan
Ordföranden meddelar Ronny om nya handlingar att lägga ut på hemsidan.
Övriga frågor
Inga inkomna eller skickade skrivelser.
Badet: Bryggorna läggs ut snarast. Patrik Tiainen får i uppdrag att som
förra året städa stranden, tömma tunna vid bastun och klippa gräset där.
Tidigare idé om servering på stranden inte aktuell.
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Styrelsemöten 2009
Lör. 15 aug 10-12 hos Marina
Lör. 10 okt 10-12 hos Peter
Lör. 14 nov 10-12 hos Eskil
Arbetsdagar
2009-10-24 kl 10.00 till 13.00
2010-04-24 kl 10.00 till 13.00
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Suzanne Frigren
Justeras:
Marina Backer Skaar

Peter Lake
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