
 
Kummelnäs Vägförening 
 
Bästa medlemmar! 
 
Med glädje noterar jag att frågan om Kummelnäs Inre äntligen fått sin slutliga lösning. 
Båtlivet har kommit tillbaka till föreningens brygga vid Kummelnäsviken – under ordnade 
former. I vintras skedde en lottning bland 22 fastighetsägare, varav 5 fick tilldelat plats i högst 
tre år då ny dragning sker. Lilla sandstranden och gräsmattan med tillhörande 
grillmöjlighet väntar på sommargästerna.. 
 
Merparten av styrelsens tid har lagts på frågor rörande detaljplanering av området. 
Som bekant blev Sågsjöhöjden färdig för 3 år sedan. Där valde fastighetsägare  
fortsatt enskilt huvudmannaskap, grusvägar med smal bredd och upprustning i 
vägföreningens regi. Tack vare lyhörda politikers välsignelse, fick de boende bestämma 
över deras närområdes utformning. Vägupprustningen kostade 2.400 kr per fastighet. 
 
Under det gångna året har styrelsens arbete koncentrerats till området Söder Grävlingsberg 
som står näst i tur för planläggning med sina drygt 200 fastigheter. Även där valde (93% 
enligt remissvaren) fortsatt enskilt huvudmannaskap, grusvägar och en rungande uppmaning 
till styrelsen att jobba för ett bevarande av områdets karaktär bla. genom bevarande av 
tomtstorlekar. Även här har den politiska majoriteten i Nacka hörsammat de boendes vilja. 
 
Tillsammans med en rad duktiga tjänstemän, har styrelsen hittat fram till ett godkänt avtal 
som säkrar en upprustning i vägföreningens regi, som kommer att spara de boende 20 
miljoner kronor jämfört med den ursprungliga kalkylen. 
 
Styrelsen har jagat kostnader. Efter noggrann prövning har en del projekt skjutits på framtiden 
i avvaktan på detaljplanering. Enligt medlemmarns önskemål har vinterunderhåll prioriterats.I 
år föreslår styrelsen en sänkning av vägavgiften med 300 kronor per permanentboende 
fastighet. Målsättningen är att föreningen inte skall fondera pengar utan enbart utdebitera då 
faktiska behov föreligger.  
 
Föreningens årsmöte avhålles lördag 11e juni kl 10:00 i Kummelnäs Kapell.  Platsen 
har valts utifrån att styrelsen uppfattar att en majoritet av medlemmarna vill ha mötet  i 
Kummelnäs, och inte Orminge som hade varit alternativet. Kaffe och kakor serveras. 
Gör din röst hörd! 
 
Victor Brott 
Ordförande 
Kummelnäs i maj 2005 
 
 
 


