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Stockevik 160701
Hej allesammans,
I dag kom brevet från samhällsbyggnadsnämnden med beslut om att
strandskyddsdispensansökan är återremitterad till plan och byggavdelningen för att
tillsammans med miljöavdelningen, kultur-fritidsförvaltningen, Stockeviks Samhällsförening
samt Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening utreda placeringen. När det gäller byggnadens
utformning dvs bygglovsansökan återremitteras ärendet för fortsatt utredning till plan och
byggavdelningen. Lars Carlsson (M) i nämnden har yrkat på återremittering av bägge dessa
ärenden.
Vi vet alla att det är känsligt med byggnation i kustnära områden och detta får ta sin tid, så
bered er på att vara tålmodiga. Så på ett sätt är det inte helt fel att det tar en vända till så att
alla hinner med. Två steg framåt och ett bakåt, såsom det så ofta är i dessa processer.
Som styrelse i en ideell förening arbetar man på medlemmarnas uppdrag och det uppdrag vi
fick var att driva ärendet utifrån de ritningar som presenterades 150501. Sedan har det skett
mindre justeringar av ritningarna efter plan och byggavdelningens direktiv för att huset ska
handikappanpassas.
Det resulterade i att husets yta blev något större och för att få det klassiska utseendet av en
sjöbod blev det också högre. Några medlemmar i föreningen har reagerat på detta och det har
uttryckts en oro för att det ska bli för stort och dominerande. Det är ju synpunkter som vi
måste ta till oss och diskutera på årsmötet.
Vi i styrelsen behöver veta hur medlemmarna tänker när det gäller husets utformning så att vi
kan arbeta vidare i kontakten med kommunen, Stockeviks samhällsförening och andra
berörda.
Den 7:e augusti kl 10 har vi SBBF föreningsstämma i Helen Mattssons garage. Se separat
kallelse.
Då kommer det finnas gott om tid att diskutera. Vi kommer även behöva lägga upp en
verksamhetsstrategi för nästa års styrelse att arbeta utifrån.
Det är av största vikt att så många föreningsmedlemmar som möjligt kommer och diskuterar
på stämman. Ju fler som kommer på stämman desto starkare mandat kommer nästa års
styrelse ha att verka utifrån.
Om vi hamnar i voteringsläge behöver ni som närvarande ha fullmakt för dem i er familj eller
andra medlemmar som inte är närvarande. Detta för att deras röster också ska bli hörda.
Med allra bästa Hälsningar
SBBF styrelse genom Ordf Kajsa

Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening
Org nr: 802495-0480
Bankgiro nr 5005-2026

