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Verksamhetsberättelse 2008
Inledning
År 2008 inleddes med arbete beträffande detaljplanen och ett extra medlemsmöte hölls den 15
mars där närvarande medlemmar framförde tydliga önskemål om slopande av planens
skrivningar om förskoletomt på Muntes Äng.
Styrelsen har under året avhållit åtta möten, och ett extra medlemsmöte förutom ordinarie
årsstämma. Protokoll från möten och stämmor finns på hemsidan, www.stavsnasby.nu
Styrelseåtagandet har under året präglats av traditionellt arbete med ett extra inslag av
detaljplaneärendet. Ekonomiskt har budgeten hållits och inga större oförutsedda utgifter eller
inkomster har noterats.
Styrelsen har informerat om följande aktiviteter under verksamhetsåret:
• Statusläget för detaljplanens framskridande
• Stavsnäs Vinterhamn, ”Fredellska tomten” för gästhamnsändamål och restaurang samt
butiker.
• Gång och cykelvägen mellan Stavsnäs och Djurö. Föreningen har tillsammans med
Ramsmora Byalag, Hyresgästföreningen på Stavsnäs Gärde samt Djurö Byalag skickat
en skrivelse till Värmdö kommun där vi tillsammans betonar nödvändigheten att vägen
kommer tillstånd snarast.
• Styrelsen planerar hur vårt vägnät behöver rustas upp.
• Badet i Östersjöviken kommer att rustas upp, se även nedan.
• Arrendeavtal för basradiostation, förberedelse för omförhandling.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.
Ordförande
Björn Ulfvin
Ledamöter Sven Bäck, Suzanne Frigren, Marina Backer Skaar (vice ordförande), Sofia Cerne
(sekreterare), Viking Holm och Peter Lake (vägansvarig), Kerstin
Nyström (kassör), Barbro Hedvall
Revisorer på ett år
Berit Lindberg, Robert Wergeland
Revisor suppl.
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Trafikgrupp
Ronny Blomstrand, Lars Messing
Bastukommitté
Sven Bäck, Anita Stridsberg
Valberedning
Olle Persson, Birgitta Westerberg, Ronny Blomstrand

Midsommarfirandet
I sedvanlig ordning firades midsommar nere i Sommarhamn med nästan 800 närvarande. Ett
stort tack till alla ni som hjälpte till med att klä stången och ställde upp för att hjälpa till med
sång, dans och spelning.

Vägar och belysning
Vägnätet inom föreningens verksamhetsområde har underhållits och belysningen har reparerats
vid behov. Under arbetsdagen den 25 oktober gjordes en rejäl genomgång av växtligheten längs
vägarna och i vägkorsningar. En hel del röjdes och totalt blev det tre billass som
transporterades bort under hösten.
v.g.v.
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Badet i Östersjöviken
Badet har fungerat fint och skötsel har skett genom sommararbetande ungdomar. En
vassklippning har genomförts som kommer att upprepas minst två år för att stoppa vidare
återväxt. Lekredskapen har setts över och rutschkanan har rivits, träställningen kommer att tas
ner under våren 2009. Värmdö kommun har inköpt en ny sådan som föreningen kommer att
sätta upp på vårens arbetsdag.

Bastun
Bastun har fått en ny varmvattenberedare då den ena av de gamla började läcka. Rengöring och
städning har skötts med utmärkt resultat av bastugruppen.

Kräftfest
Lördagen den 16 augusti var en minnesvärd kväll. För första gången anordnades en gemensam
kräftskiva under tält nere i sommarhamn. En underbar kväll med fint väder och sång till
levande musik och till facilt pris som alla närvarande uppskattade mycket. Inbjudan delades ut i
brevlådor och deltagarantalet var denna första gång begräsat. Om intresse finns kommer
evenemanget att upprepas sommaren 2009.

Detaljplanen
Vi har haft möten med representanter för de olika politiska blocken och fått den tänkta
förskoleetableringen på Muntes äng flyttad till en lokalisering vid ICA Stavsnäs. Kravet på
marklov för att fälla träd har tagits bort och övriga synpunkter vi har haft på
Genomförandebeskrivningen och Planbeskrivningen är av mindre art och utgör bland annat en
del skrivfel. Den som önskar föreningens samlade synpunkter kan vända sig till styrelsen så
skickar vi den. Planen arbetades om och en ny utställningsrunda planerades att genomföras
våren 2009.

Information till medlemmar
Tre medlemsbrev har sänts ut under 2008. Styrelsen hänvisar till vår hemsida
www.stavsnasby.nu för information där finns protokoll och medlemsbrev. Medlemsbreven och
protokoll sätts även upp på anslagstavlan i hörnet Allévägen/Skolvägen.

Arbetsdagar
Två arbetsdagar har genomförts 2008. Många medlemmar, ca 40 stycken, ställde upp och
hjälpte till med lövkrattning och allmän uppsnyggning. Som beskrivits under avsnittet Vägar så
har en hel del sly och störande träd röjts längs vägarna.
Som vanligt hade vi stor hjälp med servering och transporter.

Jaktvård
Under året har en fjolårskalv skjutits vid Susegårda. Vid senaste inventeringen som gjordes
inräknades tre getter samt två bockar.
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