
K A L L E L S E 
 
Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2004. 
 
Tid: Söndagen den 6 juni, 2004 kl. 13:00 
 Föreningen bjuder på kaffe och bulle. 
 
Plats: Myrsjöskolans matsal, Mensättravägen 42 (vid Orminge).  

Mötet har förlagts där då stort antal närvarande förväntas. 
Bussar: fr. Slussen: 444 kl 12:23, byte i Orminge till 421, framme ca 12:50 
 fr. Kummelnäs: 421 kl 12:24, framme ca 12:35 
 

  
 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 2003   
 
6. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2003   
 
7. Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
8. Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2004  
  
9. Fyra inkommen motioner     
 Styrelsens svar på motionen    
 
10. Beslut om arvoden till styrelsen samt revisorerna   
 
11. Beslut om budget för 2004 samt fastställande 
 av debiteringslängd     
 
12. Beslut om utdebitering för 2004 samt sista betaldag   
    
13. Valbredningens förslag till val    

Val av styrelsen, revisorerna, suppleanter och 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 2003 (1/4 2003 – 31/3 2004). 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande  Victor Brott  Mandattid utgår 2005 
 
Kassör, webbansvarig Anders Lundell   2004 
 
Sekreterare  Gun Mörkenstam   2004 
 
Ledamot  Mats Berg    2005 
 
Ledamot  Annika Ring    2005 
 
Suppleant  Tommy Lindberg   2005 
 
Suppleant  Gunilla Ekman   2004 
 
Revisor  Peder Norrby   2004 
 
Revisor  Marianne Malmström   2005 
 
Revisors suppl Ann-Christine Jungmar   2004 
 
Valberedningen: Harri Kanerva (sammankallande)  2004 

 Lennart Nilsson   2004 
 
 
Medlemmar 
 
Föreningen har 763 medlemmar.  461 fastigheter (61%) är permanentboende vilket är 10 flera 
än föregående året.  209 fastigheter (28%) är fritidsboende, vilket är 7 färre än året innan.  82 
fastigheter (11%) är obebyggda tomter, 4 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. 
 
Föreningen förvaltar ca. 19 km väg vilket gör KVF till den 13:e största vägföreningen i 
Sverige. 
 
 
 
 
 



Sammanträden 
 
Styrelsen har under året hållit 6 sammanträden. 16 möten har ägt rum påkallade av enskilda 
fastighetsägare. Kommunala myndigheter har uppvaktats 21 gånger, drygt 1800  in- och 
utgåendeskrivelser har behandlats. All korrespondens har diarieförts. 
 
 
Ekonomi 
 
Kostnad för underhåll av KVFs vägnätet är låg, under 10 kronor per kvadratmeter väg.  Att 
jämföra med den schablon som Nacka Kommun räknar med för grusvägar, 25 kronor, en siffra 
som stämmer väl med Vägverkets beräkningar. 
 
Det kommunala bidraget, har inte höjts sedan 1990, vilket betyder att värdet har urholkats med 
ca 70%.  
 
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 tretton 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. Planläggning av Kummelnäs fortsätter, indelad i fyra områden: Björnberget (E), Söder 
Grävlingsberg & Grävlingsberg, Sydöstra Kummelnäs (G) samt Västra Kummelnäs (F).  
Styrelsen har deltagit i möten eller uppvaktat representanter från Nacka Kommun, Vägverket, 
Länsmuseet, Länsstyrelsen, Riksförbundet för Enskilt Väghållning samt de tre fastighetsägare 
föreningarna. 
 
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 vägarna 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. 
 
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.   
 
 
2. Kummelnäs Inre.  Frågan om förutsättningar för att under vägföreningens regi anordna och 
hyra ut fem båtplatser har utretts. Juridisk expertis har anlitats. Se separat blad om förslaget. 
 
 



3. Föreningens hemsida (www.kummelnas.se/kvf) har löpande hållits àjour. Drygt 200 
personer besöker sajten vare månad. För att oppnå största möjliga insyn i föreningens 
verksamhet finns våra stadgar, vägförteckning, kontaktvägar till styrelsen, samt all aktuell 
information på webplatsen. 
 
4. Utredning om trafiksäkerhet på Lövbergavägen har genomförts. Se separat blad med 
utredning och förslag. 
 
5. Vinterunderhåll. Extra insatser har företagits både vad avser halkbekämpning och plogning.   
 
6..Valborgsmässobrasan tändes för andra året (2003) vid Kummelnäs Inre Brygga. Drygt 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 2004, utöver löpande underhåll 
 
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. 
 
1: Lappning av beläggningen på Stenigabacken samt Lövbergavägen, 50.000 kr. 
 
2: Justering med asfalt av anslutningarna mot Vikingshillsvägen: Frövägen, Högabergsvägen, 
Nordmannavägen, 25.000 kr. 
 
3: Justering av Näckdjupsvägen med extra bär- och slitlager, 14.000 kr. 
 
4: Anläggning av 6 väggupp i enlighet med trafiksäkerhetsutredningen, 150.000 kr, se sid 10-12 
 
5: Kummelnäs Inre Brygga:  
  a, reparation av förstörd gräsmata samt förbättringar av sjösättningsrampen, 8.000 kr. 
  b, upplåtande av båtplatser, se sida 14 
 
6: Uppsättning av belysning samt skyltning vid Kummelnäs Förskola, 15.000 kr. 
________________________________________________________________ 
 
Styrelsens svar på de fyra inkomna motionerna: 
 
Tore Källqvists motion.  
Motionären syftar till det faktum att Gunilla Ekman som sitter i KVFs styrelse inte äger någon 
fastighet i Kummelnäs, men hennes mor gör det. Gunilla Ekman föreslogs av valberedningen vid 
årsmötet 2002 och valdes enhälligt i enlighet med föreningens stadgar. 
 
KVFs stadgar följer helt de standardstadgar som föreslogs av Lantmäteriet i samband med den 
senaste förrättningen. Dessa stadgar innehåller inga begränsande kriterier för valbarhet. Tanken 
är att inte begränsa en förenings möjlighet att få tillgång till såväl kompetens som till människor 
som vill ställa upp. KVFs valberedning har ibland haft svårt svårt att hitta människor som är 
beredda att ställa upp på valbar plats.  
 
Styrelsen känner till åtskilliga exempel i andra föreningar på ledamöter som inte är 
fastighetsägare. Det är alltså inget konstigt med att Gunilla Ekman sitter i KVFs styrelse. 
 
Kontakter med vårt juridiska ombud visar att om en sådan begränsning skall infföras måste 
stadgeändring göras. 
Styrelsen överlämnar ställningstagande till årsmötet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Rolf Ströms motion. 
 
- Såvitt styrelsen känner till så är vägförteckningen korrekt.  Känner motionären någon 
felaktighet ombedes han (vilket han även förra året ombads göra) meddela styrelsen vad han 
anser vara felaktigt. 



- Vägsladden blev obrukbar i slutet av 90-talet. 
- Vägsladden stals hösten 2002 (framgick redan i kallelsen till förra årsmötet). 
- Polisanmälan har gjorts. 
- Samtliga vägar som ingår i KVFs ansvarsområde skall vinterunderhållas. 
- Sopkärl placeras ibland på eller för nära körbanan. Risk för olyckor kan då uppstå då de kan 
skymma sikten. Vintertid orsakar kärlen bekymmer för vinterunderhållet. 
________________________________________________________________________ 
 
Motion ang. Miljö, trivsel, busslinje m.m. 
 
Samtliga punkter i motionen ingår i det pågående detaljeplanearbetena. De boende och 
föreningarna inom området är där delaktiga via de olika referensgrupperna. 
 
KVF har även sedan många år ett ”Skönhetsråd” vars uppgift det är att utreda frågor kring miljön 
och områdets karaktär. Sammankallande är Ivar Häggblom. 
 
Styrelsen anser att ytterligare utredning är överflödig och föreslår att motionären kontakter den 
referensgrupp som svarar för hans delområde, alternativt Skönhetsrådet. 
________________________________________________________________________ 
 
Motion ang. förbättrad trafiksäkerhet vid Kummelnäs Förskola. 
 
Styrelsen föreslår att en belysningspunkt sättes upp samt att skyltning åtgärdas. 
 
Frågan om ev. gupp föreslås behandlas tillsammans med frågan ställningstagande om 
Trafiksäkerhetsutredning på Lövbergavägen. 
________________________________________________________________________ 
 
Arvoden till styrelsen och revisorer 
 
Styrelsen föreslår att arvoden blir oförändrade, 48.000 kr.  Sociala avgifter tillkommer 
med ca 16.000 kr. 
Arvoden till revisorerna föreslås vara 1.800 kr.  
________________________________________________________________________ 
 
Valberedningens förslag till val 
 
Styrelsen: 
 
ledamot Anders Lundell omval 
ledamot Gun Mörkenstam omval 
suppleant Lennart Nilsson nyval 
 
Revisorer: 
 
revisor Peder Norrby omval 
suppleant Ann-Christine Jungmar omval 
 
________________________________________________________________________ 
 



 
 
ÖVRIGT INFORMATION: 
 
1) Debiteringslängden som fastställs vid årsmötet ligger till grund för 2004 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) 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 FÖRSLAG BETR. KUMMELNÄS INRE BRYGGA 
 
KVF styrelse föreslår årsmötet: 
 
Att fem båtplatser upplåts mot avgift i Kummelnäs Inre från och med båtsäsong 2005.  
En gästplats behålls. 
 
Syfte 
Att skapa en levande rekreationsplats där plats även finns för viss båtverksamhet.   
 
Tillvägagångssätt 
 
Anmälan om intresse görs via email eller per post till Annica Ring senast  
2005-02-01. Ange Namn, adress, telefonnummer samt ev mailadress.  
Endast fastighetsägare som är medlemmar i Kummelnäs Vägförening kan anmäla intresse.  
Finns större intresse än tillgång – fem intresseanmälningar –  fördelas platserna med lottning 
genom styrelsens försorg.   
Tilldelad båtplats meddelas medlem senast 2005-03-01. 
 
Medlemmen förbinder genom skriftligt avtal med KVF att följa de av KVF beslutade regler för 
disponering av båtplats. 
 
Den medlem som erhåller plats disponerar platsen i tre säsonger med början våren 2005, dvs 
tom hösten 2007. Därefter vidtar en ny treårsperiod med fördelning enligt ovan. 
 
Platsen får inte överlåtas, lånas eller hyras ut. 
 
Båt som förtöjs på platsen får vara max 5,5 m lång och 2.10 m bredd. 
 
Vägföreningen tillhandahåller boj, bojsten och kätting samt ringar i bryggan.  
Medlemmen har tillsynsansvar över utrustningen samt ansvar för säker förtöjning. 
 
Upphör medlemskap i KVF, upphör nyttjanderätten. 
 
Uppsägning av båtplats i annat fall sker skriftligen till KVF;s styrelse. Uppsägningstid 2 månader 
Ny lottning sker för den kvarvarande delen av pågående treårsperiod  bland de medlemmar som 
anmält intresse. 
 
En gästplats behålls samt förtöjning förbjuden längst ut på stenkistan så att de som önskar nyttja 
sjösättningsrampen får fritt vatten. 
 
 
All förtöjning vid Kummelnäs Inre sker på egen risk.  
 
 
 
 


