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Verksamhetsberättelse STÄF (Sommarbo

tomtägarförening) året 2018

Arsmöte 2017 genomfördes 2018-05-16, i Backeboskolan , Vikingshill . Sittande
ordförande valdes om, Lars-Olof Lanebo.
Övriga styrelsemedlemmar är
Hans Persson
Johan Ekeström (nyvald)
Monica Callenholt (Kassör)
Göran Larsson (sekreterare)
Niklas Sköldkvist (Suppleant) (nyvald)

Styrelsen har under året haft tre st protokollförda möten, flera spontanmöten
med delar av styrelsen och ett flitigt informationsutbyte muntligen samt över e-
post

Vi har haft kontakter med Nacka kommun och lämnat olika remissvar i
detaljplanearbetet dock inget som ger någon större påverkan på Dp

Midsommar firandet genomfördes med ett stortantal närvarande. Den
traditionsenliga midsommarstången fejade och restes på förmiddagen dans,
lekar, korvgrillning och tombola leddes av festkommiten och våra medlemmar
deltog med stort nöje.
- Ett stort tack till festkommiten och tack för gåvor som användes till priser och
vinster.

Bastuföreningen har jobbat vidare med sitt arbete att ändra väntkurens
användningsområde. Bastuföreningen är etablerad och ett regelverk för
användandet presenterat. Mer info finns på hemsidan.

Vi har även som tidigare under åren haft städinsatser, framförallt inom
vägområdet, med hjälp av skolelever från Backeboskolan

Skogsvård har genomförts ,enligt 2018's årsmöte. Slänten ned mot "saltsjön"
är gallrad. Det kvarstår slyröjning längst med strandkanten, ett lämpligt objekt
för en arbetshelg. De röjda träd resterna lades upp vid Transformator kiosken
på Dahlia vägen i avvaktan på Flisning. Detta för att spara kostnader då flisen
är värdefullare under värmeverkens eldningssesång , allt är nu bortkört.

Sommaren var extremt varm och torr och vår gemensamma grund
vattentillgång har inte blivit bättre

Kommunen har tack och lov etablerat ett tappställe vid Backeboskolan , där
dricksvatten kan hämtas



Detaljplanen för området är antagen, ännu en gång, av kommunalfullmäktige
och överklagad av ett antal boende i området. Detta för att kommunen som
v~nligt inte vill lyssna på oss som bor här. Ärendet ligger för beslut hos Mark
och Miljödomstolen

Vi ber alla att redan nu kontrollera sina tomtgränser och flytta in Växthus,
tillbyggnader och skjul mm som befinner sig utanför den egna tomten, detta för
att eliminera eventuella lantmäteri processer efter en detaljplans antagande.
Om vi från styrelsens sida skall driva gränsjusterings frågor, eller avlägsna
dessa etableringar, kommer detta att skapa kostnader som drabbar samliga
medlemmar.

Stormen Alfrida ställde till med en hel del problem vid årsskiftet. Det finns
'rester att röja och mer om detta på årsmötet.

En ny hems ida är etablerad: www.sommarbo.one, och vi arbetar med att
länka relevant information dit. Ett Stort tack till Sverker som engagerat sig
både för STÄF och SBK.

Vi hälsar nya grannar välkomna att ta del av områdets gemensamma värden
och samtidigt tacka dem som lämnat för gott kamratskap.
Det finns mycket att utveckla inom vårat område och det kräver ett stort
engagemang bia inom styrelsearbete. Vi har en skyldighet att ha en fungerande
tomtförening. Det finns i våra grundstadgar som ursprungligen är skapade av
Tusculum, för bevarande av ägande rätten till vår gemensamhetsmark samt
skötsel av densamma.

Vi ser ytterst gärna att nya styrelsemedlemmar anmäler intresse.

Vi föreslår oförändrad utdebitering

Bifogat finner Ni kassörens reviderade resultat och balansräkning.

Föreningen ber alla medlemmar att upplysa om e -post adress för att
underlätta kommunikation. Sänd till callenholtmonica@gmail.com
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Lars~l~f La:e o
Ordförande STÄF


