
Inkomna motioner och skrivelser inför årsmötet i Hovnorets byalag 15 augusti 2020, 
samt styrelsens rekommendationer till årsmötet: 
 

Motion om vedeldad bastu vid brygga 6: 
Hej, 1 augusti 2020 

Här kommer en motion till årsmötet för Hovnorets byalag, i sista minuten.  

 

Vi är några fastighetsägare som är intresserade av att bygga en vedeldad bastu nere vid 

sjön och brygga 6. Vi är övertygade om att det kommer att vara en positivt för hela 

området nere vid brygga 6 och vara ett mervärde för området och oss fastighetsägare.  

Vi är inte låsta vid hur detta ska organiseras. Ett möjligt alternativ är att samtliga 

fastigheter inom Hovnorets byalag delar på bastun. Efter att ha diskuterat runt med ett 

antal fastighetsägare tror vi dock att ett mer realistiskt sätt att organisera det är genom 

att bilda ett bastukollektiv bestående av de fastighetsägare som är intresserade av att 

vara med. Bastukollektivet ansvarar sedan för utredning, finansiering, bygge och löpande 

underhåll av bastun.  

 

Det första steget kommer att vara att utreda om och hur det är möjligt att bygga en 

bastu, vilket bland annat kräver godkännande från Ramsmora byalag. Den lösning vi tror 

är mest realistisk är en mindre bastu som är byggd på en separat flytbrygga, men detta 

måste utredas mer. 

Därefter kan en kostnadsuppskattning göras. En grov uppskattning är att kostnaden för 

en bastu kommer att vara 70 000-100 000 kr.  

Medlemmarna i bastukollektivet kommer att driva frågan, men kommer att behöva 

bistånd från Hovnorets byalags styrelse i dialogen med Ramsmora byalag. 

 

Vi vill med denna motion; 

* Få ett godkännande att gå vidare enligt ovan. 

* Informera om initiativet och bjuda in samtliga fastighetsägare att anmäla intresse av att 

vara med i bastukollektivet. 

* Be om stöd från Hovnorets styrelse i dialogen med Ramsmora byalag samt övriga frågor 

kopplade till utredning och genomförande.  

 

Intresseanmälan görs genom att skicka ett mail med kontaktuppgifter och 

fastighetsbeteckning till acnaprapat@gmail.com. Denna intresseanmälan är inte på något 

sätt bindande men en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare och beräkna framtida 

investeringar. När du mailar godkänner du också att du ingår i en maillista 

”bastukollektivet” så vi löpande kan informera om hur detta fortskrider. Information 

kommer också sättas upp på våra gemensamma anslagstavlor. 

 

Mvh  

AnnaCarin Gustafsson Brännskeppsbacken 1 . 

Gustav Sjöberg Brännskeppsbacken 9 

 

Styrelsen rekommendation till årsmötet: 

Vi rekommenderar årsmötet att godkänna motionens tre punkter.  

Vi önskar dessutom att motionärerna klargör för styrelsen  

 hur de tänker kring form och villkor för möjligheten att byalagets medlemmar, i ett 

senare skede, kan bli medlemmar i bastukollektivet eller få tillgång till bastun utan att 

vara medlem. 

 hur planen för en ev avveckling av bastukollektivet samt nedmonteringen av bastun 

ser ut.  

Skrivelse om handpump på Kantarellstigen: 

Hej Sussie  28 juli 2020 

 

En fråga till årsmötet från mig och Katri. 

 

De flesta områden och vägar kring Stavsnäs har på något ställe en handpump för vatten. 

Men inte vi på Kantarellstigen och Brännskeppet. Hur kommer det sig? 

Det har ju funnits en handpump på K-stigen vid mötesplatsen, där nu ett pumphus står. 

Varför togs den bort? Och pumphuset som står där i stället, tillhör det föreningen och förser 

boende med sommarvatten, eller är den i privat ägo? 

OM det tillhör föreningen så borde alla ha tillgång till vatten vid behov. 

Vart finns då nyckeln? Det är låst och ingen nyckel till utkastare på utsidan finns. 

 

Detta är något både jag och Katri funderar  över. 

En handpump i området hade varit ett stort plus då det ibland blir strömlöst. Ofta vintertid 

med oplogade vägar. 

Närmsta handpump finns då nederst på Flåsjövägen alt. på Bergeksvägen. Det är en bit att 

kånka tunga vattendunkar. 

 

Att modernisera är ju bra men bör inte helt ersätta det som faktiskt fungerar när det blir kris. 

Går det att ansluta en handpump till befintligt pumphål vid pumphuset? 

Det är vår fråga. 

 

Vänligen 

Ylva Andersson 

 

Styrelsen svar: 

Eftersom vattenprov har visat att vattnet i nämnda pumphus på Kantarellstigen innehåller bly 

och därför otjänlig är pumpen plomberad. Det finns således ingen möjlighet att anordna en 

handpump i området. 

 

 

 

Djurhamn 2020-08-03 

Styrelsen i Hovnorets byalag 


