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Tid: 15.00 den 12 maj 2007
Plats: Bygdegården, Stavsnäs

§ 1 Stämmans öppnande
Gunnar Wernolf hälsade välkommen och öppnade stämman.
§ 2 Val av stämmopresidium
Stämman valde Helge Tiainen till ordförande för stämman och Sofia Cerne till sekreterare.
§ 3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Åke Lindberg och Rolf Wastesson.
§ 4 Kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes. Dagordningen fastställdes med en övrig fråga, svar i
vattenfrågan som informationspunkt före punkten 17, samt flytt av fråga 17 till efter punkten
18 och 19.
§ 5 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
§ 6 Resultat och balansräkning
Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§ 8 Beslut om resultat
Beslutades att 2006 års resultat 24483, 94:- balanseras i ny räkning.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för byrådet
Byrådet beviljades ansvarsfrihet för 2006.
§ 10 Val av Byfogde
Gunnar Wernolf valdes till byfogde på 1 år.
§ 11Val av ledamöter i Byrådet
Till ledamöter på två år valdes Ronny Blomstrand, Barbro Hedvall, Kerstin Nyström och
Inger Wesssberg.
§ 12 Val av revisorer
Till revisorer valdes Robert Wergeland och Berit Lindberg.
§ 13 Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Helga Hullmann och Bernt Fälting
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§ 14 Val av valberedning
Till valberedning valdes Olle Persson (sammankallande), Lennart Nyström och Birgitta
Westerberg.
§ 15 Fastställande av årsavgift
Avgiften fastställdes till oförändrade 1000:- per fastighet och 250 :- för tillkommande hushåll.
§ 16 Arbetsdagar
Arbetsdagar fastställdes till den 27 oktober 2007 och 26 april 2008.
§ 17 Övrig fråga
Gunnar Wernolf informerade i vattenfrågan. Svar från kommunen har inkommit på
föreningens skrivelse. Frågan ska utredas och projektet tidsutsättas och kostnadsberäknas,
vilket tidigare inte har gjorts, inget vatten inom den krävda femårs perioden.
§ 18 Detaljplan Stavsnäs By
Gunnar Wernolf informerade i detaljplanefrågan. Under maj månad kommer den föreslagna
detaljplanen att skickas ut till berörda fastigheter, alla uppmanas beakta och bevaka sina
intressen Samråd kommer ske, med möte i Gustavsberg med möjlighet till interaktivitet via
internet.
§ 20 Samfällighetsförening
Ronny Blomstrand som representant för gruppen som utrett frågan om samfällighetsförening
informerade i enlighet med tidigare utsänt material. Stämman beslutade ge gruppen fortsatt
mandat att arbeta vidare med frågan.
§ 21 Information från Samhällstekniska nämnden
Peter Frej som ordförande i Samhällstekniska nämnden informerade om sitt arbete i nämnden
och om kommunens utmaningar framöver, med en expanderande kommun där den tekniska
samhällsservicen måste hinna med. Att fortsättningsvis utveckla och bevara Stavsnäs by
samtidigt är en spännande utmaning. Alla uppmanades tänka på detta inför kommande
detaljplanearbete, det enskilda intresset kontra det allmänna intresset. Har någon frågor eller
synpunkter, knacka på eller ring till Peter.
§ 22 Rapporter från Byrådet
Det behövs ledare till Lek och Plask om den verksamheten ska genomföras i sommar.
Ett femårigt avtal med kommunen om skötsel av Östersjöviken är på gång.
Hamling av den unika 127 åriga alléen har genomförts i vinter och alléen har dokumenterats.
Några träd är döda och kommer bytas ut när vägverket fått tillåtelse från Länsstyrelsen.
§ 23 Budget 2007
Budgeten för 2007 fastställdes.
§ 24 Skriftliga ärenden
Inga skriftliga ärenden förelåg
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§ 25 Övriga frågor
Inga fler övriga frågor förelåg.
§ 26 Stämmans avslutande
Stämman avslutades och det tackades för visat intresse.

Sofia Cerne

Helge Tiainen

Sekreterare

Ordförande
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