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Verksamhetsåret 2016-01-01–2016-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Helena Koos 
Kassör Monica Lindén 
Sekreterare Leif Kroon 
Vice ordförande Joakim Lilliesköld 
Ledamot/it-ansvarig Thomas Koos  
Ledamot Owe Fredriksson 
Ledamot Håkan Skogsberg 
Ledamot Martin Kornfeld 
Ledamot Mikael von Euler 



 
Till styrelsemötena har vägmästare Peter Eriksson och hamnkapten Kenneth 
Rising varit adjungerade. 
 
Styrelsen hade åtta protokollförda sammanträden under året. 
 
Revisorer  
Ordinarie Anita Bergman Robo 
Ordinarie Lena Krohn Hovnoret  
Ersättare Aime Koolmeister Hovnoret     

Firmatecknare 
Ordföranden och kassören har utsetts att vara firmatecknare var för sig. 

Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 23 april 2016 i Stavsnäs Bygdegård.                  
Antal närvarande röstberättigade medlemmar var 43 samt 3 fullmakter.   

Medlemmar 
Föreningen har haft 146 betalande medlemmar under året. 

Vägar 
Under 2016 utfördes normalt underhåll och upprustning på samtliga vägar. 
Kvarstår ett tydligt missnöje betr vägarna. 
 
Att notera: 

 Till ny vägmästare utsågs Peter Eriksson, Söderskogen. 
 Frågan om vilken/vilka entreprenörer som ska anlitas för vägunderhållet 

har varit en ständig fråga. Offertanmodan utlämnad men oklart besvarad. 
Huvudfokus har varit att förstärka slitlagren samt komma tillrätta med 
potthålen på de flesta vägarna.  

 Prioritering inför 2017 av var insatserna ska göras mycket väsentlig. Ska 
vi satsa på fortsatt traditionellt underhåll med grusning eller satsa på 
grundlig ombyggnad av de mest utsatta vägarna? Kontakt etablerad med 
konsult för att föreslå åtgärder för hur Söderbergsväg kan förbättras. 
Offerter inkommit. Beslut 2017. 

 Ny V/A-ledning på Simon Ängs väg norra omfattar vägarna där.  

Skog 
 Ansvarig Joakim Lilliesköld, Robo 



 På uppdrag av Ramsmora Byalag tog Skogsstyrelsen år 2013 fram ett 
förslag på skogsvård inom Ramsmora byalag. Styrelsen arbetar inom sin 
budgetram efter Skogsstyrelsens rapport med att gallra i föreslagna 
områden samt ta bort sjuka träd. Arbetet fortskred under 2016 och 
kommer att pågå ett antal år ytterligare. Fokus har varit på skogen runt 
Byträsket där vinter och isläget varit styrande. 

Brunnar 
 Till ansvarig har utsetts Owe Fredriksson, Söderskogen. 
 Byalaget har ansvaret för ursprungliga brunnar som i de flesta fall 

används som sommarvatten.  
 Betr dricksvatten brunnarna - det finns beslut på att dessa skall prövas i 

perioder om vart 3år. Värmdö kommun har ett avtal med vattenprov. På 
kommunhuset i Gustavsberg lämnas dessa prover. Kommer att genomföras 
under 2017.  
 

Bryggor 
 Ansvarig Kenneth Rising, Söderskogen 
 Projektet Brygga 4 nu avslutat. Bojar måste ses över. 
 Brygga 1 – flytbryggan behöver omprövas. Beslut om reparation taget, 

klart i mars 2017. Aktualiserar bryggplatsavgifterna generellt.  
 

It/fiber 
 Inloggningsuppgifter till hemsidans medlemssidor fås av din lokala 

ordförande.  
 Ramsmora byalags medlemmar har äntligen fått möjligheten att via fiber 

ansluta sina fastigheter till Internet. Det är Fibertjänst som har skött 
införsäljningen av ett nät som när det är byggt och anslutet kommer att 
ägas och driftas av Com Hem. Det har varit en hel del turer fram och 
tillbaka med olika aktörer de senaste åren, bäst minns vi Telia som slog på 
stora trumman för något år sedan men sedan drog sig ur med svansen 
mellan benen när de inte tyckte att underlaget räckte till. Fibertjänsts 
entreprenörer kommer att påbörja grävarbetet före sommaren men ta en 
paus under högsommarveckorna för att inte störa sommargästerna för 
mycket. Vill du ansluta din fastighet men ännu inte gjort det så surfa in på 
www.fibertjanst.se och lägg en intresseanmälan. 

Mark 
Föreningens grönområden upptar ca: 346 000 kvm.   



Ekonomi  
För detaljerad redovisning, se föreningens resultat- och balansräkning. 

Avgifter 
Sista dagen för att betala medlemsavgift är den 8 april 2017. 
Medlemsavgiften har under året varit 2000 kr för fast boende och 1500 kr för 
sommarboende.  
Medlemmar båtplats:  
0-2,50 m 400 kr 
2,51-3,00 m 500 kr 
3,01–3,50 m 600 kr 
3, 51–4,00 m 700 kr 
Strandplats 300 kr 
Svajplats 300 kr skall alltid åtföljas av en andra båtplats  
För ej medlem båtplats:  
0-2,50 m 1200 kr 
2,51-3,00 m 1500 kr 
3,01–3,50 m 1800 kr 
3.51–4,00 m 2100 kr  
Svajplats 900 kr 
Strandplats 900 kr 
 
Stavsnäs 2017-04-08 
 
 
Helena Koos Monica Lindén Leif Kroon 
Ordförande Kassör  Sekreterare 


