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Styrelsen har hållit fyra styrelsemöten samt ett antal telefonmöten under året. 
 
Traditionsenligt midsommarfirande runt stången på Engströms gräsmatta hölls på 
midsommardagens eftermiddag med midsommardans till levande musik. Det kom flera 
hundra glada midsommarfirare som intog kaffe på filtar och dansade 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 till alla 
de som lämnade och svischade ett välkommet bidrag i ”grytan”. 
 
Stavsuddadagen med bland annat loppis till förmån för Rädda Östersjön, kaffeservering 
massor med goda bakverk, fina blommor och hemgjorda godsaker från Södra Stavsudda och 
skattjakt för barnen arrangerades i samarbete med SIF, Stavsuddaskärgårdens 
Intresseförening. En rad spännande programpunkter med föredrag kring temat vatten och 
miljö drog fulla hus i tältet. Auktionen vars behållning oavkortat gick till Rädda Östersjön 
leddes av Göran Lagerström som i högt tempo klubbade fina ting som skänkts till förmån för 
miljön. Vi riktar ett stort tack till alla som skänkte gåvor som gjorde auktionen möjlig.  
På kvällen arrangerade SIF och byalaget gemensamt en välbesökt Paellaafton med musik och 
sång i tältet till sena timmen. 
 
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. 
Mer info om detta finns på webbsidan www.norrastavsudda.se 
 
Nytt för året var den uppskattade kajakkursen som Anna-Karin Lagerström höll tillsammans 
med Susanne Gren vid badstranden en varm dag i slutet av juli. Ett tiotal paddlare med egna 
kajaker kom för att få paddlingstips och hur man tar sig upp i kajaken efter kantring. 
 
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 och Glöggmingel vid jul. 
 
För styrelsen  
Elisabeth Trotzig Lundgren 


