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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
Verksamhetsberättelse för Föreningen Stavsnäs by verksamhetsåret 2007 avlämnad vid ordinarie
bystämma den 17 maj 2008
Byrådet har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma hölls den 12 maj i
Fyrhuset. Till byrådet adjungerades under hösten Peter Lake.
Fem medlemsbrev har sänts ut under året.
Antalet fastighetsägare inom föreningens upptagningsområde var under året 193. Av dessa betalade
186 medlemsavgift till föreningen. De som valt att stå utanför har fått påminnelse via brev och i en
del fall har även tagits personlig kontakt.
Föreningens ekonomi redovisas i särskild ordning.
Detaljplanearbetet har under året varit intensivt. Den arbetsgrupp som stämman tillsatte har haft ett
antal möten och tog fram underlag för byrådet till yttrande över planen. Yttrandet innehöll 22 punkter
som berör föreningens gemensamma intresse. Till planenheten kom sammanlagt drygt 50 yttranden. I
november beslutade politikerna i Samhällstekniska nämnden att gå vidare med planen och ställa ut den
för att slutligen fastställas under 2008.
Utredning om Samfällighetsförening. Parallellt med att arbetet med planen togs fram arbetade en
särskild arbetsgrupp med att utreda konsekvenserna av en ombildning av Föreningen Stavsnäs by som
en ideell förening till en Samfällighetsförening. Detta arbete presenterades på stämman i maj. Arbetet
med ombildandet har under året varit vilande i avvaktan på att detaljplanen skall fastställas
Väghållning och belysning. Vägarna har underhållits av Höls Entreprenad, Anders Wågberg.
Plogning, sandning, saltning och reparation av vägarna görs regelbundet. Ett avtal om
vinterväghållning med jourberedskap tecknades för 5 månader, november till och med mars. Under
året har asfaltering skett av uppfarten från Allévägen till Missionshuset samt infarten till Bastuvägen
och nedfart till bastuplan. Klobbvägen har fått en ny beläggning från bommen och ut till vändplan.
Klobbvägen har dikats och vägtrummor lagts ut. Under hösten genomfördes en stor genomgång av
samtliga belysningspunkter i byn. Alla utom en har nu gul belysning av miljö och energibesparande
karaktär.
Dagvattenbrunnar: En utredning har initierats av byrådet med kommunen om ansvaret för att
dagvattenbrunnarnas placering och slamsugning av dem. Kommunen menar att de flesta brunnarna är
föreningens ansvar. Efter en första genomgång har kommunen inlett en utredning och kommer att göra
en översyn, slamsugning och ta upp en förhandling om vilka brunnar som är kommunens ansvar
respektive föreningens.
Allén Vägverket genomförde under våren hamling av allén, samtal förs också om åtgärder för att få
bort vattensamlingen vid vändplanen i Sommarhamn.
Bastu och tvättstuga. Bastun och tvättstugan har varit öppen hela året. För skötsel och städning har
Sven Bäck, Rolf Wastesson och Anita Stridsberg svarat. Uthyrningen av tvättstuga har skett genom
bageriet.
Hamnen: Uthyrning av båtplatser och efter frågan på hamnplatser är stor. Uthyrningen och rampen
för upptagning och sjösättning ar en viktig del i föreningens ekonomi. De gamla nedslagna stolparna
vid sjösättningsrampen byttes ut mot rör som skruvades ner i bottensedimentet cirka två meter.
Stolparna är till för förtöjning av mindre båtar.

Gemensamma aktiviteter. Midsommarfirande genomfördes enligt gammal god tradition, med lekar,
lotterier och dans. Som traditionen bjuder hölls den gamla kiosken öppen för servering. Lotterivinster
sponsrades av olika företag med Ica Stavsnäs som huvudsponsor Mycket stor uppslutning, frågan är
om det inte var en rekordpublik. Ansvariga för firandet var de boende på Skolvägen och Allévägen,
Midsommarfirandet gav ett rejält överskott till föreningen. Tack för en fin arbetsinsats.
Två arbetsdagar har genomförts, en i april och en i oktober. Arbetsdagarna hade mycket god
uppslutning. Kaffe, korv och öl serverades.
Badet i Östersjöviken. Ett nytt treårsavtal är skrivet med kommunen. Föreningen erhåller 35000
kronor per år för underhållet. Bidraget räknas upp med 2 % per år. I avtalet regleras att bryggan är
föreningens och att kommunen har ansvaret för lekredskapen. Under våren gjordes försök att arrangera
en kurs för barn (Lek och plask) som lär dem att umgås med vatten och som förhoppningsvis skulle
lära barnen att simma. Tyvärr var intresset så lågt att den fick ställas in. Under våren renoverades
boden, fasaden byttes ut och boden målades om. För kostnaden svarade kommunen.
Hemsida Under året har Ronny Blomstrand arbetat fram en hemsida för föreningen.
www.stavsnasby.nu Sidan innehåller bland annat byrådets protokoll, medlemsbrev och mycket annat.
Där finns till exempel länkar till kommunen och andra intressanta kontakter. Gå gärna in och kolla och
ta för vana att söka information den vägen. Skriv gärna i gästboken och ge oss tips på sådant som man
skulle kunna lägga in på sidan.
Skyddsjakt. Jaktenheten har under året haft tio jakttillfällen och avlossat 13 skott. Vid dessa tillfällen
har nerlagts 8 rådjur två harar och en räv. Av viltet har fyra rådjur skjutits i Byträskområdet, noll på
Klobbudden och resterande i Kölmarenområdet. Ett Rådjurskid togs om hand efter att ha kvävts i ett
trädgårdsnät. Jaktenheten har bekräftade observationer på sju rådjur till i området. Vid senaste
jaktillfället upptäckte man spår av vildsvin.
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