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Protokoll frAn KUMMELNAS VACfORENING-s extra
fdreningsst5mma 16 oktober 2006 i Kummelnis Kapell

Ndn'arande: 68 fastigheter varav 2 st genom ombud, totalt ca 80 personer (inkl. "respektive";

'Ire fullmakter att foretriida annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med foreningens
stadsar.

TiI| rnotesordforande valdes Robert Thorbum

Till sekreterare valdes Gun Morkenstam

Till justeringsmiin valdes Peter Zethraeus och Elias Eliasson

Dagordningen godkiindes

Stiimman ansig att rnotet var behcirigen utlyst

Information gavs om detaljplan DP 391 . Detaljplanen vann laga kraft den 9 juni

2006. Anders Lundell (kassdr i KVF) gick igenom vad som kommer att htinda rned
vdgarna och konsekvenser frr fastighetsAgarna, liksom den roll KVF har vid
detaljplanens genomforande. Sture Kiillgflrden (f.d. lantrndtare i Nacka) bistod med
information om lantmdteriforriittningar, lantm?iterimyndigheten och kompletterade
med de juridiska mbjligheter fastighetsagarna har att overklaga lantmiiteri-
myndighetens kommande beslut. Anders Lundell informerade ocksi om den
ekonomiska kalkyl som dr lagd av KVF for genom{brandet av DP39l. Han
informerade ocksi om den finansifrra delen for de berorda fastighetsiigarna. Beslut
orn de ekonomiska delarna av DP39 t kommer att tas senare.

Besl ut om att begiira lantmiiteriforriittning :
Stiirnman beslutade med acklamation enh2illigt enligt styrelsens fbrslag,
"att ge styrelsen i uppdrag att begf,ra en lantmfiterifiiruiittning for genomforandet
av viigombyggnationer inom omridet som DP39l omfattar"

Beslut om juridisk form for genomftirandet av vdgornbyggnationer:
Stiimman beslutade med acklamation enhalligt enligf styrelsens forslag.
"att arbetena med viigombyggnationer inom DP39l hanteras av en sektion inom
KVF, sektionens ekonomi hanteras helt separerat frf,n vdgforeningens owiga
ekonomi for drift och underhill. KVF's styrelse hanterar sektionens verksarnhet"

Beslut om att ge den ordinarie styrelsen mandat att forbereda detaljplanens
genomfrrande innan ftirriittningen nrnnit laga kraft:
Stiirnman beslutade med acklamation enhiilligt enligt styrelsens forslag,
"att den ordinarie sfyrelsen fir mandat att agera och fatta beslut i frigor som
beriir genomfiirandet av DP39l 6r'en under tiden fore forriittningen vunnit laga
kraft "
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Vidlprotbkollet:

Om epost-adresser:
Stiimman sf,g positir,t pi distribution via epost eftersom det snabbar upp
infonnationsftildet och siinker kostnaderna.
Foljande ska gtilla for informationsspridningen frin KVF's styrelse till

fastighetsiigarna inom planomridet under genom{brandet av DP39l :
c fastighetsiigare som inte anmdler epost-adress flr infcrmationen s2ind per brev
o fastighetsigarna uppmanas att anmiila epost-adress genom att giL in pi

vrww.kummelnas.se/kvf och klicka pi liinken 'rNyheter via mail"

viilj "DP39l " i fiiltet fiir "Typ av boende"
r fastighetsdgare som aruniilt epost-adress fir infonrration enbart via epost
r fastighetsagare som anmdlt epost-adress ansvarat sjiilv for att epost-adressen

hills uppdaterad under hela genomforandetiden (ldsenordsskyddad mojlighet att
gora detta kommer att liggas till pi KVF's hemsida), alternativt kan
epost-adressen avanmilas for att fastighetsdgaren 6ter ska ffi informationen
siind per brev

r KVF's styrelse :ir inte ansvarig for om information som sdnds via registrerad
epost-adress inte nir mottagaren

Orriga frigor (ej formella beslut):
Pi fr6ga frfin Victor Brott stdllde sig de ndrvarande positiva till:
o att foreningsmoten huvudsakligen hills i Kurnmelniis kapell
o att kaffe inte ska serveras pi kvzillsmoten fdr att hfllla dem si korta som mojligt

Justerat protokoll hills tillgingligt fOr medlemmarna onsdag l8 oktober kl l9-20
hos Anders Lundell, Lovbergaviigen 368, och distribueras diirefter till samtliga
medlemmar per trrev.
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Elias Eliasson


