
Protokol I frin KUMM E LNAS vAC f One Nl NG's ordi na rie f6reni ngsstdmma den
44uni 2006 i Kummelnds Kapell, Saltsjii-Boo.

Ndrvarande: 49 fastigheiei varav 4 st geirorn umbud.

Tre fullmakter att foretrdda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
f6reningens stadgar.

1 Till ordf6rande for m6tet valdes Per Reinolf.
Tillsekreterare for m6tet valdes Tommy Lundberg.

2 Tilljusteringsmdn for motet valdes Peter Zethraeus och lvar Hdggblom.

3 Dagordningen faststdlldes.

4 Stdmman ansig att sammantrddet var behorigen utlyst.

5 lnformations- och diskussiqnspunkt om detaljplanearbetena:

Sture KdllgArden, tidigare lantmdtare inom Nacka kommun informerade om
arbetsgAngen vid genomforande av forrdttning vid detaljplan.

- Vdgfdreningen kommer dven fortsdttningsvis att stodja de boende i
planomr6dena i frAgor som gdller vdghAllning, detta gdller oavsett om en
majoritet av de boende foredrag enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.
- Vdgfcireningen kommer att verka for en mAttlig upprustning av vdgniitet som
motsvarar faktiska krav och behov, dverupprustning for "sakens skull" eller fcir
att minimera framtida underhAllskostnader dr inte f6rsvarbart.
- Vdgforeningen kommer att erbjuda sig att skota de samfdlligheter, s k
sektioner som bildas for att skota genomforandet i planer med enskilt
huvudmannskap, de boende inom respektive sektion kommer att inbjudas att
delta i arbetet om sA onskas men det dr inget krav att de boende engagerar
sig.
- Fokus f6r vdgforeningen Ar i alla ldgen de boendes vilja.

6 Styrelsens berAttelse for verksamhetsAret 2005 f6redrogs och
godkdndes av stdmman

7 Den ekonomiska redovisningen for verksamhetsAret 2005 foredrogs.

I Revisionsberdttelsen foredrogs.

Stdmman beslot i enlighet med revisorernas forslag att faststdlla den
forelagda balansriikningen, dverfora nettoresultatet i ny riikning samt att
bevilja styrelsen ansvarsfri het for verksam hets6ret 2 005.

I Styrelsens forslag till arbetsplan for 2006 godkdndes av stdmman.

10 Stdmman besldt om of6rdndrat arvode till styrelse och revisorer pi
48.000 kr respektive 1.800 kr, exklusive sociala avgifter.

11 Styrelsens forslag till budget for Ar 2006 faststdlldes av stdmman, likas6
den framlagda debiteringsldngden.
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12 Styrelsens forslag till utdebitering f6r 2006 faststdlldes.
- Permanentboende 1550 kr (minus 500 kr kommunalt bidrag = 1050 kr)
- Fritidsboende 775 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmdn vdg 155 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1550 kr

Sista betaldag f6r avgiften faststiilldes till FREDAG 30 JUNI 2006,
i enlighet med forslaget i kallelsen.

Val av styrelsemedlemmar:13

Styrelsen:
ledamot
ledamot
suppleant

Gun Mdrkenstam
Anders Lundell
Jonny Lofstrdm

Omvaldes pi tvA 6r
Omvaldes pi tv6 6r
Nyvaldes pA tvA Ar

Omvaldes pA tv6 6r
Omvaldes pA tvA ir

Valdes pi ett 6r
Valdes pA ett ir
Valdes pA ett ir

Victor Brott valdes till ordforande pA ett Ar

Revisorer:
ordinarie Peder Norrby
suppleant Ann-Christine Jungmar

Valberedning:
sammankallande Erik Eng

Mats Berg
Ami Ldnnberg

14 Ovriga frAgor (inga beslut under denna punkt),
folja n de f rig or d iskuterades/prese nte rades :
A) Trafiksdkerhetsgruppens arbete under det gAngna Aret
B) Vagbelysning p& Akervdgen.
C) Dagvattendiken Karbovdgen 3, Gustavsvdgen-Hertigvdgen.
D) Bon6svdgen-Lilltorpsvdgen - spAngen
E) Trafikmtitning.
F) Vdgar och fastighetsforh6llande i Norra Hagen

15 Justerat protokoll  hAlls t i l lgdngligt for medlemmarna sondag 4 juni kl 19-20 hos
Anders Lundell, Hogabergsvdgen 6, och distribueras ddrefter till samtliga
medlemmar per brev.

Vid protokollet:
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