
K A L L E L S E

Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie förenings-
sammanträde 2003.

Tid: Söndagen den 15 juni , 2003 kl. 10:00
Föreningen bjuder på kaffe och bulle.

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70.
Buss 422 från Slussen 09:20, byte i Orminge till buss 421, framme 09:47.
OBS, tänk på att antalet P-platser vid kapellet är begränsat. Gå eller cykla!

DAGORDNING

1. Val av ordförande & sekreterare för sammanträdet

2. Val av två justeringsmän

3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst

5. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2002 sid. 2-5

6. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2002 sid. 6-7

7. Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen sid. 8

8. Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2003 sid. 9

9. Beslut om arvoden till styrelsen samt revisorerna sid. 9

10. Beslut om budget för 2003 samt fastställande
av debiteringslängd sid. 10

11. Beslut om utdebitering för 2003 samt sista betaldag sid. 10

12. En Inkommen motion, sid. 11
Styrelsens svar på motionen sid. 9

13. Valbredningens förslag till av styrelsen och suppleanter sid. 12
Val av styrelsen, revisorerna, valberedningen

14. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får här fattas.

15. Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för
medlemmarna.  Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till mötet.



Styrelseberättelse

Styrelsen för Kummelnäs Vägförening får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2002 (1/4 2002 – 31/3 2003).

Styrelsens sammansättning

Ordförande Victor Brott Mandattid utgår 2003

Kassör Anders Lundell 2004

Sekreterare Gun Mörkenstam 2004

Ledamot Maria Svärd 2003

Ledamot Annika Ring 2003

Suppleant Mats Berg 2003

Suppleant Gunilla Ekman 2004

Revisor Peder Norrby 2004

Revisor Marianne Malmström 2003

Revisors suppl             Ann-Christine Jungmar          2003

Valberedningen: Peter Zethraeus (sammankallande)
och Harri Kanerva 2003

Medlemmar

Föreningen består av 753  fastigheter.  451  fastigheter (60%) är permanentboende vilket är 16
flera än föregående året.  216 fastigheter (29%) är fritidsboende, vilket är 14 färre än året innan.
86 fastigheter (11%) är obebyggda tomter, 2 färre än föregående år. Dessutom finns det elva
verksamheter som betalar slitageavgift p.g.a. den förhöjda trafiken de alstrar.  De är:
Kummelnäs Varv, två daghem, Grävlingsberg, Kummelnäs Kapell, Tennisbanan, Kolonilotterna,
Sågsjöbadet, Telias telefonstation, Lövbergavikens Båtsällskap och Värmdö
Fastighetsproduktion. Totalt blir det 764 fastigheter.

Föreningen förvaltar ca. 19 km väg vilket gör KVF till  den 13:e största vägföreningen i
Sverige.



Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 7 sammanträden. 19 möten har ägt rum påkallade av enskilda
fastighetsägare.  Kommunala myndigheter har uppvaktats 41 gånger, 1066  in- och
utgåendeskrivelser har behandlats.  All korrespondens har diarieförts.

Ekonomi

Kostnad för underhåll av vägnätet är låg, under 10 kronor per kvadratmeter väg.  Att jämföra
med den schablon som Nacka Kommun räknar med för grusvägar, 25 kronor.

Under 80-talet och långt in på 90-talet pendlade föreningens ”buffertkapital vid årets slut” på
mellan 30.000 och 50.000 kr. Denna buffert har medvetet ökats de senaste åren, men har på
grund av föreningens ändrade verksamhetsår nu blivit omotiverat stor. Styrelsen föreslår därför
en sänkning av vägavgiften i år med 150 kr per andel (d.v.s. 150 kr för permanentboende, 75 kr
för fritidsboende och 15 kr för obebygda tomter samt de med utfart mot allmän väg).

Det  kommunala bidraget, har inte höjts sedan 1990, vilket betyder att värdet har urholkats med
ca 64%.

Bidraget är, som tidigare, utformat så att permanentboende får sin vägavgift subventionerad
med  500 kronor per år.  Politikerna resonerar  så att de fastighetsägare som inte betalar skatt till
Nacka Kommun  (samtliga fritidsboende) skall stå för sina egna vägavgifter.  En fastighet anses
definitionsmässigt vara permanentbebodd om någon person finns mantalsskriven på adressen.

Styrelsen anser – och har under tolv år upprepade gånger till berörda myndigheter framfört – att
allt vägunderhåll bör finansieras via skattesedeln, vare sig det sker i kommunalt eller enskilt regi.

Viktiga Händelser under det gångna året:

1. Enkät skickades ut till samtliga fastighetsägare för att ta reda på om medlemmarna vill ha
enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.  72% besvarade enkäten.  Av dem vill 83% att det
skall vara fortsatt enskilt huvudmannaskap.

2. Sågsjöhöjden.  Kommunen medgav till slut att KVF i sin egenskap av väghållare har
ansvaret för att godkänna den vägombyggnation som genomfördes. Äntligen avslutades en
långdragen kamp mot Nacka Kommun varvid samtliga bygglov släpptes på området.

De 72 fastighetsägarna har efter planläggning fått behålla enskilt huvudmannaskap.  De har fått
bestämma att behålla grusvägarna, att områdets karaktär hålles intakt och att vägbreddning
endast blivit 50 cm.



3.  Planläggningsarbete av ”Kummelnäs söder om Grävlingsberg” och ”Björnberget” är den
frågan som tagit huvudelen av styrelsens tid.  Extern expertis har anlitats för att undersöka
vägnätet.

Styrelsen arbetar mot två mål.  Den ena är att slå vakt om områdets unika karaktär genom att
bevara grusvägarna och begränsa det vägutrymmet som tas i anspråk.  Kommunen avser att
asfaltera alla vägar och på vissa vägar kräva  ett vägrum om 8-9 meter. Styrelsen anser att det
är fråga om en omotiverad överupprustning.  Styrelsens andra mål är att se till att de
vägförbättringar som krävs skall konkurrensutsättas och genomföras till lägsta möjliga
kostnaden för föreningens medlemmar.

Då denna verksamhetsberättelse skrivs (mitten av maj) så har Nacka Kommun endast
presenterat en ”värsta scenario” kalkyl. Den enda siffran man lämnat ut är s.k. ”à priser” om ca
1.200 kronor per kvadratmeter färdig väg. I jämförelse, kan dock här anges styrelsens faktiska
kalkyl – vår grundade bedömning utifrån den projektering som gjorts.

Kommunalt Enskilt Skillnad

Björnberget 13.680.000 6.800.000 – 6.880.000

Söder Grävlingsberg 33.000.000 6.200.000 – 26.800.000

Även om man inte rakt av j kan ämföra KVFs faktiska siffror mot Kommunens ”värsta scenario”,
så anser styrelsen att jämförelsen ändå ger en tydlig fingervisning.  Styrelsen förodrar en
överlag försiktigare upprustning, med väsentlig lägre projekteringskostnader, och med anlitande
av lokala entreprenörer.

Ett detaljerat underlag kommer att inlämnas till Nacka Kommun för vidarebefordran till politikerna
i Områdesnämnden i Boo.

Samtliga politiska partier i Nacka – utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – har tydligt
uppgett att de stödjer principen om medborgarbestämmande – att det är de boende som själva
bör få välja om de vill ha enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

4. www.kummelnas.se/kvf Ytterligare förbättring av föreningens webbplats har gjorts.  Drygt
200 personer besöker sajten vare månad.  För att öppna största möjliga insyn i föreningens
verksamhet, kan man där hitta våra stadgar, kontaktvägar till styrelsen, samt aktuell information.
Dessutom finns det ett klotterplank.

5. 30 km/tim.   Hastighetsbegränsningen beslutades vid förra års möte.  Krav om införande har
tillställts såväl tjänstemän inom Nacka Kommun som till Boo Områdesnämnd.  Trots flertal upp-
vakningar så har fortfarande inget beslut fattats i frågan.

6. Trafikmätningar.  Nacka Kommun har efter uppvaktning gjort flera trafikmätningar.  Som
exempel kan nämnas Drottningvägen, en av de s.k. uppsamlingsvägarna.  Resultatet visade en
låg trafikintensitet med 140 fordon per dag.  Viktoriavägen trafikerades med endast 86 per dygn.



7. P–förbud.  Bo begäran av styrelsen beslutade Boo Områdesnämnd om p-förbud vid
Kummelnäs Inre.  Två skäl fanns till beslutet.  Dels försvårar parkerade bilar tillgång till
sjösättningsrampen och dels att man utvecklat platsen för rekreation och vill ha det bilfritt.

8. Stopplikt. Vid korsningen med Lövbergavägen och Kummelnäsvägen har stopplikt införts.

9. Vägbelysning. Boo Energi har satt upp två nya belysningsarmaturer på Näckdjupsvägen och
två på Högabergsvägen.

10. Länsmuseet. Inför planering av Kummelnäsområdet har Länsmuseet på uppdrag av Nacka
Kommun gjort en ”fördjupad kulturmiljöanalys”.  Viktiga slutsatser citeras:

– Vägnätets småskalighet med lika vägbredd och ytbeläggning av grus medger inga höga
trafikfarter

– Vägrum upplevs som lummiga och den kuperade terrängen tillsammans med
vegetationen gör att siktlinjerna blir korta.  Detta ger en känsla av att färdas genom flera
mindre landskapsrum när man rör sig längs vägarna.

– Vägdiken med sin rika växlighet bildar buffertzon mellan den privata trädgården och den
offentliga vägen.

– Områdets värde och karaktär ligger främst i den helhetsmiljö som husen, med sina
tomtstorlekar, trädgården, murar och det slingrande vägsystem och topografin
tillsammans bildar

11. Valborgsmässobrasan tändes för första gången (2002) vid den nyligen renoverade
Kummelnäs Inre Brygga.  Över 300 personer deltog.  Styrelsen avser att vidareutveckla denna
tradition under kommande år med bla. körsång.  Uppslag och idéer kan lämnas till styrelsen.

Victor Brott e.u.
Ordförande



Styrelsens förslag till arbetsplan för 2003, utöver löpande underhåll

1. Trafiksäkerhet.  Styrelsen vill genomföra en grundlig undersökning av förutsättningar för
anläggande av en gång- och -cykelbana längs med Lövbergavägen mellan
Rensättravägen och Kummelnäsvägen, och vidare längs med Kummelnäsvägen fram till
bussvändplan.  Utredningen skall framläggas nästa årsmöte för ställningstagande. Mats
Berg föreslås vara huvudansvarig för utredningen.

2. Slöyröjningsprogrammet som skrinlades förra året genomföres under andra veckan i juni.

3. Styrelsens huvuduppgift blir att med all kraft företräda de 83% av medlemmarna som vill
ha fortsatt enskilt huvudmannaskap, behålla grusvägar, och slå vakt om områdets
karaktär. Uppgiften innebär fortsatta kontakter med politiker, myndigheter, och
tjänstemän inom Nacka Kommun.

________________________________________________________________

Arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att arvoden blir oförändrade, 48.000 kr.  Sociala avgifter tillkommer
med ca 16.300 kr.
Arvoden till revisorerna föreslås vara 1.800 kr.
________________________________________________________________

Förutsättningar för röstning med fullmakt (utdrag ur KVF’s stadgar § 18)

”Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ombud får företräda mer än
en medlem, dock får ett ombud inte företräda mer än 3 medlemmar vid ett omröstningstillfälle
(ombud = person, inte nödvändigtvis medlem i föreningen). ”

________________________________________________________________

Styrelsens svar till Rolf Ströms motion

Motionären ställer 2 frågor vilka här besvaras:

Fråga: ”Underhållet vintertid, sker det efter det gamla ”stadsbidrags schemat”?

Svar: KVF’s vägar plogas efter följande principer:  Vid 5 cm blötsnö respektive 10 cm lös/lätt
snö.

Fråga: ”Sladden  uppgifter om dess öde vore intressant att få ta del av, då vi ej kan finna
uppgifter om deta i kallelser eller protokoll.”

Svar:  I början på 80-talet köpte Föreningen en treskärig s.k. vägsladd av märke ”Vreten”. I slutet
av 90-talet gick den sönder.  Styrelsen beslutade att det inte lönade sig att laga den. (En
vägsladd är ett redskap som släpas efter en bil för att jämna till grusvägar, den är ett alternativ
till manuell potthålslagning men inte lika effektiv.) I höstas stals den från upplaget på
Rensättravägen.



Valberedningens förslag till val

Styrelsen:
ledamot Victor Brott omval
ledamot Annica Ring omval
ledamot Mats Berg nyval
suppleant Tommy Lindberg nyval

Revisorer
Marianne Malmström                                             omval
Ann-Christine Jungmar   rev. suppleant                omval

ÖVRIGT INFORMATION:

1) Debiteringslängden som fastställs vid årsmötet ligger till grund för 2003 års
debitering.  Det åligger varje fastighetsägare att kontrollera att uppgifterna
 i debiteringslängden är riktiga.

2) Medlemmarna får med post ett inbetalningskort tillsammans med årsmötets protokoll.
Vid försenad betalning  tvingas föreningen skicka ut en påminnelse med nytt
inbetalningskort.  Förseningsavgiften tas ut med 50 kr. Om betalning fortfarande
inte skett inom 14 dagar skickas en andra påminnelse.  Denna förseningsavgift
kostar 100 kr. dvs. totalt  150 kr i förseningsavgifter, utöver själva vägavgiften.
Om betalning då inte sker inom 14 dagar lämnas ärendet till indrivning hos
Kronofogdemyndigheten.  Då kostar det ytterligare minst 1.000 kr som KFM tar ut.

3) Vinterunderhåll:   tomtstaket skall tåla normalt snötryck.  Om en skada upp-
kommer skall detta anmälas direkt  till föreningens entreprenör, f.n. VFAB,
Arne Björkman, telefon 0709-709458 eller 747 8318 (kvällstid).

4) Enligt lagen har  fastighetsägaren en skyldighet att hålla efter grenar, häckarm,
och buskage som hindrar sikten eller utgör en trafikfara.

5) Trots löpande besiktningar som styrelsen gör av vägnätet , är det omöjligt att
upptäcka direkt då någon av de 41 sandlådorna är tom, eller en vägsträcka som ligger i
skugga kräver extra halkbekämpning. Anmäl era iakttagelser till någon i styrelsen.

6) De nya plast sopptunnorna skall placeras på tomtmark.  Detsamma gäller för brevlådor.
Ta in sina sopptunnor efter hämtningen skett.  Tunnorna på vägmark utgör en klar
trafikfara, och dessutom försenar snöröjning. Ev. skador till följd av snöröjning eller
annat vägarbete kommer inte att ersättas vid felaktig placering!

7) Vissa år kan det efter dikesrensning och kantskärning finnas överskottsmassor till salu.
Kostnaden blir 350 kr  per lastbil. Materialet körs ut i samband med att kantskärning görs.
Materialet tippas på tomten direkt intill vägen. Skriftlig anmälan lämnas till Victor Brott.
Ange hur många lass du önskar men kom ihåg att tilldelning inte kan garanteras.


