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Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie förenings- 
sammanträde 2005. 
 
Tid: Lördag 11 juni, 2005 kl. 10:00 
 Föreningen bjuder på kaffe och bulle. 
 
Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 81  

(Buss 421 från Orminge går 09:40 och är framme 09:48) 
 
 DAGORDNING 
 
1. Val av ordförande & sekreterare för sammanträdet 
 
2.  Val av två justeringsmän 
 
3.  Fastställande av dagordning 
 
4. Fråga om sammanträdet blivit behörligen utlyst 
 
5. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2004   sid.  
 
6. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2004  sid.  
 
7. Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen sid.  
 
8. Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2005  sid.  
  
9. Beslut om arvoden till styrelsen samt revisorerna  sid.  
 
10. Beslut om budget för 2005 samt fastställande 
 av debiteringslängd    sid.  
 
11. Beslut om utdebitering för 2005 samt sista betaldag  sid.  
 
12. Två  inkommen motioner och styrelsens svar på motionen  sid. 
 
13. Valbredningens förslag till av styrelsen och suppleanter   sid.  
 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. 
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Styrelsen för Kummelnäs Vägförening får härmed avge följande berättelse för  
verksamhetsåret 2004 (2004–04-01–2005-03-31). 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
 
Ordförande  Victor Brott Mandattid går ut  2005 
 
Kassör, webbansvarig Anders Lundell  2006 
 
Sekreterare  Gun Mörkenstam  2006 
 
Ledamot  Annika Ring   2005 
 
Ledamot  Mats Berg   2005 
 
Suppleant  Tommy Lindberg  2005 
 
Suppleant  Lennart Nilsson  2006 
 
Revisor  Peder Norrby   2006 
 
Revisor  Marianne Malmström  2005 
  
Rev. suppl.  Ann-Christine Jungmar  2006 
 
Valberedningen:  Harri Kanerva (sammankallande)  2005 

 Erik Eng   2005 
 
 
Medlemmar 
 
Föreningen består av 763 medlemmar. 469 fastigheter (62%) är permanentboende vilket är 8 flera än 
föregående året. 199 fastigheter (27%) är fritidsboende, vilket är 10 färre än året innan. 84 fastigheter 
(11%) är obebyggda tomter, 2 fler än föregående år. Dessutom finns det 11 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. Därimellan har löpande tät kontakt hållits mellan 
styrelseledamöterna via email. 21 möten har ägt rum påkallade av enskilda fastighetsägare. Kommunala 
myndigheter har uppvaktats 79 gånger, drygt 1550 in- och utgåendeskrivelser har behandlats.  
 
Ekonomi 
 
Kostnad för barmarksunderhållet av KVFs vägnät är låg, ca 10 kronor per kvadratmeter väg.  KVFs 
kostnad kan jämföras med den schablon som Nacka Kommun räknar med för grusvägar, ca 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 72%.  
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 fjorton år upprepade gånger till berörda myndigheter framfört – att allt 
vägunderhåll bör finansieras via skattesedeln, vare sig det sker i kommunalt eller enskilt regi.  
 
Föreningens ekonomi är god. 
 
 
Viktiga Händelser under det gångna året: 
 
1. Planläggning av Kummelnäs fortsätter, indelad i tre områden: Söder Grävlingsberg, område F (Västra 
Kummelnäs) samt område G (södra delen av Östra Kummelnäs). Styrelsen har deltagit i möten och 
uppvaktat representanter från Nacka Kommun, Vägverket, Länsmuseet, Länsstyrelsen, Riksförbundet för 
Enskilt Väghållning, Sågsjöhöjdens Fastighetsägareförening samt föreningens juridiska ombud, Lindhés 
Advokatbyrå. Dessutom har löpande kontakert hållits med Kummelnäs Östra Fastighetsägareförening,  
Sågsjöns Fastighetsägareförening, samt refererensgrupperna för för området Västra.  
 
Representanter från samtliga politikiska partier i Nacka har träffats. Samtliga politiska partier i Nacka – 
utom Socialdemokraterna – har uppgett att de stödjer principen om medborgarbestämmande d.v.s. att det 
är de boende som själva bör få välja om de vill ha enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. 
 
 
2. Kummelnäs Inre. 22 personer har anmält intresse för en båtplats. Genom lottning tilldelades de 5 
tillgängliga platserna för en period om högst 3 år (vartefter ny lottning sker). En gästplats finns för 
tillfällig förtöjning om högst 24 timmar. Samtliga platser har iordningställts med bl.a.bojsten, kätting, 
bojar. Gräsmattan och sjösättningsrampen har förbättrats.  
 
 
3. www.kummelnas.se/kvf. Hemsida är en viktig del av föreningens verksamhet. Den uppdateras löpande 
och har drygt 250 besök vare månad. För att uppnå största möjliga insyn i föreningens verksamhet, finns 
våra stadgar, kontaktvägar till styrelsen, kallelse & protokoll samt all aktuell information på hemsidan. 
 
 
 
 



4. Trafiksäkerhet på Lövbergavägen & Kummelnäsvägen.   
Förra årsmöte beslutade om anläggning av 6 farthinder på Lövbergavägen till en kostnad av 150.000 kr. 
Efter kontakter med olika trafiksäkerhetsexperter, bedömde styrelsen att 8 st farthinder krävdes för att 
uppnå önskad jämn fartdämpning. Genom konkurensutsättning kunde dessa dock anläggas till en kostnad 
om 110.000 kr. Uppsättning av belysning samt förbättrad skyltning vid Kummelnäs Förskola har 
genomförts. 
 
5. Vinterunderhåll. Extra insatser har företagits både vad avser halkbekämpning och plogning. 
Huvudregeln för plogning är att insats görs vid 5 cm blötsnö och 10 cm torr snö.  
 
6. Vägarbeten. Ny toppbeläggning av del av Lövbergavägen, justering av vissa korsningar utmed 
Vikingshillsvägen samt bärlager förstärkning av Näckrosvägen har senarelagts till 2005.  
 
7. Vandalism. 9 reflektor och 4 fundament för markering av farthindren på Lövbergavägen och 
Kummelnäsvägen har vandaliserats eller plockats bort. Två vägkartor har också förstörts. Medlemmarna 
uppmanas att till styrelsen rapportera eventuella iaktagelser.som kan leda till att förövarna kan 
polisanmälas. 
 
8.Valborgsmässobrasan tändes för tredje året (2004) vid Kummelnäs Inre Brygga. Drygt 200 personer 
deltog. Styrelsen avser att vidareutveckla denna tradition under kommande år.  
 
 
 
 
Victor Brott e.u. 
Ordförande  
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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. 
 
 
Följande två av förra årsmöte beslutade arbeten beräknas göras: 
- Lappning av beläggningen på Stenigabacken samt Lövbergavägen. 50.000 kr. 
- Justering med asfalt av anslutningarna mot Vikingshillsvägen: Frövägen, Högabergsvägen, 
Nordmannavägen. 25.000 kr. 
 
Kummelnäs Inre:  
- Sanden på stranden behöver kompletteras, bordet på bryggan måste ersättas med ett nytt och förslag har 
framkommit om ett bord med bänkar på gräsmattan. 13.000 kr. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Styrelsen föreslår att arvoden förblir oförändrad, 48.000 kronor (ofrörändrad sedan 1999). 
Sociala avgifter tillkommer med ca 17.000 kr. 
Arvoden till revisorerna föreslås oförändrad 1.800 kronor (oförändrad sedan 1996). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.Rolf Ströms motion. 
 
Styrelsen betraktar inte Rolf Ströms brev som en motion, med känner sig ändå skyldig att  
kommentera den. 
 
Vid förra årsmötet motionerade Rolf Ström om att styrelsen för en ofullstädig vägförteckning. En motion 
med precis samma innebörd lämnade Rolf Ström även året innan. Så här svarade styrelsen vid bägge 
tillfällen: 
 
–” Såvitt styrelsen känner till så är vägförteckningen korrekt.  Känner motionären någon felaktighet 
ombedes han – vilket han även förra året ombeddes göra – meddela styrelsen vad som är ej korrekt.” 
 
Någon rättelse har dock aldrig inkommit från Rolf Ström. 
 
2. Sören Vilks och Sofia Paulssons motion om vägbulor på Drottningvägen.  
 
Styrelsens bedömning är att hastighetsbegräningen till 30 km/tim, som KVF har ansökt om hos  
Områdesnämnden, kommer att införas inom området under verksamhetsåret. Styrelsen föreslår  
att avvakta införandet av 30 km/tim innan beslut om andra åtgärder fattas. 
 
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen 
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Styrelsen: 
 
ledamot Victor Brott  omval 
ledamot Annika Ring  omval 
ledamot Tommy Lindberg omval (tidigare suppleant) 
suppleant Tommy Lundberg nyval 
 
Revisorer: 
 
Revisor Marianne Malmström omval 
 



ÖVRIG INFORMATION: 
 
 
1) Debiteringslängden som fastställs vid årsmötet ligger till grund för 2005 års 
 debitering. Det åligger varje fastighetsägare att kontrollera att uppgifterna 
 i debiteringslängden är riktiga.   
 
2) Medlemmarna får med post ett inbetalningskort tillsammans med årsmötetsprotokollet. 
 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, häckar,  
 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) Plastsoptunnorna skall placeras på tomtmark, ej på vägmark. Tunnor placerade på 

vägmark, utgör en trafikfara och hindrar vinterunderhåll. Eventuella 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).” 

 


