
Bästa medlemmar!

Kummelnäs Vägförening möter under 2003 det viktigaste året sedan sin tillblivelse för
drygt 50 år sedan. Under 2003 kommer nämligen frågan om antigen ett kommunalt
övertagande av våra vägar eller fortsatt enskilt huvudmannaskap, att avgöras.

Styrelsen har genom enkät erhållit en överväldigande ”JA” till fortsatt enskilt huvud-
mannaskap.  Av de fem fastighetsägarnaföreningarna inom området har fyra också bekräftat
denna inställning.

Endast Västra Fastighetsägare Förening har sagt nej.  Vår enkät visar dock att även inom
planområde F i Västras område så svarade hela 74% att de önskar enskilt.  Därför har jag
under det gångna året ifrågasatt ifall Västra FF styelsen, under sin ordförande Bertil
Damberg,verkligen företräder vad majoriteten inom Västra tycker.

Bland de politiska partierna i Boo är läget följande.  Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpariet – som tillsammans företräder 80% av rösterna i det senaste valet –
vill  att de boende inom Kummelnäs skall få rätt att  avgöra vem som skall sköta om vägarna.
Alltså slår de vakt om principen om valfrihet, om medborgarbestämmande.

Endast Socialdemokraterna har  å andra sidan röstat mot att vi boende skall få avgöra frågan och
mot enskilt huvudmannskap. S

Nyligen röstade (S) i Boo, som enda parti, mot att Vägföreningen ens skulle få inkomma till med
en egen kalkyl som visar vad upprustningen av vägarna skulle kosta under enskilt huvudmannaskap.
De menar  att Nacka Kommun skall ta över vägarna, oavsett vad 83% av de boende tycker.

Socialdemokraterna hänvisar till Plan och Bygglagen som anger att vid planläggning så skall
kommun överta ansvaret för vägarna.  De bortser från att lagen samtidigt föreskriver att så
skall ske ”om inte särskilda skäl föreligger”.

Vi i styrelsen, med stöd av Riksförbundet för Enskild Väghållning, hävdar bestämt att den
uttryckliga viljan hos 83% av de boende utgör just ”särskilda skäl”.

Hur annars kan en demokrati fungera om inte genom majoritetsbeslut?  Kan det vara
rimligare att 17% skall få bestämma över 83%?

Kummelnäs Vägförening kräver att:

1. majoritetsviljan, att behålla enskilt huvudmannskap respekteras

2. vägarna förblir grusvägar (en omöjlighet med kommunalt huvudmannaskap)

3. områdets karaktär bibehålles  genom att en varsam upprustning (vi kan tex aldrig acceptera ett
vägrum om 8-9 meter!)

4. allt upprustningsarbete konkurrensutsätts för att hindra att kostnaderna skenar iväg (vilket
de faktiskt gjort i andra delar av Kommunen i samband med planläggning)
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