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Styrelsen har hållit fyra styrelsemöten samt ett antal telefonmöten under året. 
 
Midsommarfirandet startade som alltid på midsommaraftons förmiddag med att blommor 
plockades och björkris samlades in för att smycka midsommarstången som restes på 
Engströms gräsmatta. Dagen därpå, på midsommardagens eftermiddag 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 
svischade ett välkommet bidrag i ”grytan”. 
 
Stavsuddadagen med bland annat loppis till förmån för Rädda Östersjön, servering och 
skattjakt för barnen.  För första gången hölls också auktion vars behållning oavkortat gick till 
Rädda Östersjön. Auktionsförrättare Göran Lagerström höll högt tempo och för några utrop 
blev det tuff budgivning. Vi riktar ett stort tack till alla som skänkte gåvor till auktionen.  
 
Genom inköpet av en klippmaskin, s k betesputs, har arbetet med att hålla öppna landskap 
bidragit till att älggräs och annat ogräs försvunnit och ängsblom och finare gräs kommit 
tillbaka. Den extremt torra sommaren innebar foderbrist och därför ville bonden på Lådna 
komma och slå ängarna på Norra Stavsudda. Det blev hela 19 vita ”sockerbitar” av höbalar. 
Vår egen betesputs fick vila sig samtidigt som vi kunde bidra med djurfoder av god kvalitet. 
 
Uppskattad och välbesökt sommargympa, modell soft, har Sonja Jildenbäck stått för på 
Engströms gräsmatta flera dagar i veckan till medryckande musik under hela sommaren. En 
dag i veckan höll också Susanne Rosenberg andnings och sångövningar. Med egenkom-
ponerade texter lyckades Susanne utmana gympagänget till skönsång i stämmor och kanon. 
Trots att inga som helst förkunskaper behövdes. Mer info om detta finns på webbsidan 
www.norrastavsudda.se 
 
Varmt tack till alla som hjälp till att hålla fint vid badstranden, i och vid 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.   
 
För styrelsen  
Elisabeth Trotzig Lundgren 


