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Styrelsen har hållit fyra styrelsemöten samt ett antal telefonmöten under året. 

 

Midsommar firandes som traditionen bjuder på Engströms gräsmatta. Det var inte så många 

som slöt upp på Midsommarafton då stången kläddes och restes men på midsommardagen 

kom flera hundra glada midsommarfirare som intog kaffe på filtar och dansade till levande 

musik kring stången. Köerna var långa till säcklöpningen, potatisstafetten och godispåsarna. 

Dragkampen mellan Stavsudda och öbor blev som alltid ett laddat möte i bäst av tre 

omgångar. Segern gick till ”öarna”, både för stora och små. Vi riktar ett varmt tack till alla 

spelemän, dans- och lekledare och alla andra som bidrog till det fina midsommarfirandet samt 

till alla de som lämnade och swishade ett välkommet bidrag i ”grytan”. 

 

Stavsuddadagen med bland annat loppis till förmån för Östersjön, servering och skattjakt för 

barnen.  På kvällen var det återigen dags för Bryggdans. I samregi med Stavsudda 

Intresseförening, SIF, arrangerade byalaget drink med tilltugg på restaurangen och dans till 

Anders Forslunds orkester från Svartsö som kvällen till ära huserades på HH Marins stora 

arbetsbåt som lades till vid krogen. Ett drygt 100 tal festglada öbor dansade på bryggan som 

gungade i takt till välkända sommarlåtar. 

 

Arbetet med att hålla öppna landskap har möjliggjorts genom flera generösa frivilliga bidrag 

från medlemmarna i byalaget för att hålla betesputsen igång. Projektledare och ansvarig för 

klippmaskinen är Per-Erik Johansson. Stort tack till er alla som bidragit till projektet Öppna 

landskap och tack till Per-Erik som arbetslett klippningen och till största del själv klippt på de 

större ängarna.  

 

Uppskattad och välbesökt sommargympa har Linnea och Sonja stått för på Engströms 

gräsmatta flera dagar i veckan till medryckande musik under hela sommaren. En dag i veckan 

höll också Susanne andnings och sångövningar. Med egenkomponerade texter lyckades 

Susanne lotsa gympagänget i utmanande skönsång i stämmor och kanon. 

 

Varmt tack till alla er som hjälp till att hålla fint vid badstranden, i vänthuset, vid glas-

återvinningsbehållarna, vid grovsophämtningen och som sörjt för blommor och julbelysning 

vid ångbåtsbryggan. Ett speciellt tack riktar vi till Trivselkommittén som inte bara gjorde 

Midsommarfirandet möjligt utan också arrangerade Stavsuddadagen och bryggdansen. Det 

betyder mycket för allas vår trevnad. 
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