Verksamhetsberättelse 2013
Inledning
Byrådet har under 2013 avhållit sex möten, två extra föreningsmöten samt ordinarie årsstämma.
Protokoll från möten och stämmor finns på hemsidan, www.stavsnasby.nu. Medlemsbrev har sänts ut
vid fyra tillfällen med aktuell information.
Verksamhetsåret har inriktats på att undersöka förutsättningarna för att bilda en samfällighetsförening i
syfte att fullfölja intensionerna i detaljplanen. Till hjälp har byrådet vid flera tillfällen använt
experthjälp från Värmdö kommun och Lantmäteriet i Stockholm. Resultatet av denna verksamhet har
redovisats vid två extra föreningsmöten under hösten. Vid mötet i november medverkade Lantmäteriet.
Under året har också torget blivit i stort sett färdigt och badstranden har breddats lite till.
Resultatrapporten visar ett underskott för året med 41 783 kr beroende på kostnader där Lantmäteriet
har anlitats för rådgivning samt medverkat vid extra medlemsmötet i november 2013.
Byrådet har under verksamhetsåret via medlemsbrev och extra föreningsmöten informerat om följande
aktiviteter:
• Eventuellt bildande av samfällighet
• Kulturarbetsgruppens arbete
• Vägarna
• Badet i Östersjöviken
• Midsommarfirandet
• Årsstämman för 2012
• Hamnen
• Bastu och tvättstuga
• Simundervisningen
• Vatten- och avloppsutbyggnad
• Vinterhamnens utbyggnadsplaner

Byrådets sammansättning
Byrådet har efter årsmötet följande sammansättning:
Byfogde/Ordförande
Björn Ulfvin
Ledamöter
Eskil Stenstrand, Viking Holm, Gunnar Söderlund och Hans Fredriksson
Karin Persson, Sven Bäck, Birgitta Westerberg och Fredrik Schöld
Revisorer
Tomas Elding, Robert Wergeland
Revisor suppl.
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Trafikgrupp
Ronny Blomstrand, Lars Messing
Bastukommitté
Vakant
Valberedning Olle Persson (sammankallande), Maria Unde Westerberg, Ronny Blomstrand

Midsommarfirandet
Årets midsommarfest drog nästan lika mycket folk som tidigare. Nermarschen från torget var
imponerande med minst sex spelmän i täten med fioler, gitarr och dragspel. Ett stort tack till alla som
hjälpte till för ett väl genomfört arrangemang.

Vägar och belysning
Vägunderhållet har hållits på en nivå motsvarande tidigare år. Byrådet uppmanar alla att se efter så att
växtlighet inte inkräktar på framkomligheten för gående och bilar. Vägbelysningen har underhållits lika
tidigare år.

Badet i Östersjöviken
Badstranden och övriga grönytor har underhållits på ett mycket förtjänstfullt sätt genom
sommararbetande ungdomar. Simskolan, som också 2013 genomfördes i egen regi av instruktörer från
Lillsved blev en succé.
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Bastun
Bastubadandet har fortsatt varit populärt och en liten ökning av antalet badande har noterats. Städningen
sköts förtjänstfullt av badande och inhyrd arbetskraft. Tvättstugan används och byrådet konstaterar att
den väl fyller sin funktion.

Hamnen
Under året har alla platser vid kajen och svajbojarna varit uthyrda. Nya bojar har lagts ut och fler ligger
i förrådet för framtida behov. Bojkättingarna blev kontrollerade av dykare under sommaren och några
kättingar har bytts ut. Kölistan till nya platser dateras upp vartefter nya anmälningar om platsbehov
anmäls, nuläget visar på ca 10-12 medlemmar på kö.

Kräftfest
Kräftfesten i Sommarhamn gick av stapeln första helgen i augusti och lockade drygt 80-talet deltagare
som avnjöt en fantastisk kvällssol och underhållning. Arrangörerna gjorde som vanligt ett fantastiskt
arbete med tält, mat och underhållning.

Detaljplanen
Arbetet med förberedelse inför bildande av eventuell samfällighetsförening har fortgått hela året och
redovisats vid två extra föreningsmöten under hösten. Värmdö kommun och Lantmäteriet har anlitats
för experthjälp.

Information till medlemmar
Fyra medlemsbrev har sänts ut under 2013. Byrådet hänvisar till föreningens hemsida
www.stavsnasby.nu för information. Där finns bland annat protokoll och medlemsbrev. Medlemsbreven
och protokoll sätts även upp på anslagstavlan i hörnet Allévägen/Skolvägen.

Arbetsdagar
Två arbetsdagar har genomförts 2013. Många medlemmar ställde upp och hjälpte till med lövkrattning
och allmän uppsnyggning. Som vanligt hade vi stor hjälp med servering och transporter. På städdagarna
har vi också hyrt in containers för att frakta bort överskott på löv och annat avfall.

Kulturarbetsgruppen
Gruppen har fortsatt enligt de riktmärken som redovisades vid årsstämman 2013. Under 2014 kommer
nya projekt att redovisas så att de gamla karaktärsdragen inom Stavsnäs by kan lyftas fram.
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