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K A L L E L S E 
 
 
 
Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till extra föreningssammanträde, i enlighet 
med vad som beslutades på den ordinarie föreningsstämman 14 juni 2007. 
 
Tid: Torsdag 30 augusti, 2007 kl. 19:00 
 
Plats: Myrsjöskolans matsal, Mensättravägen 42, ca 1 km nordost om Orminge Centrum 

(Buss 448 avgår från Slussen 18:30 och är framme vid Myrsjöskolan 18:51. 
 Buss 421 avgår från Kummelnäs 18:24 och är framme vid Myrsjöskolan 18:33.) 
 

  
DAGORDNING 

 
1. Val av ordförande för stämman 
 
2.  Val av sekreterare & två justeringsmän 
 
3.  Fastställande av dagordning 
 
4. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst 
 
5. Beslut om trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen  sid. 2-3 
 
6. Styrelseförslag: Ändring av räkenskapsperiod / stadgeändring sid. 3-4 
 
7. Styrelseförslag: Justeringar / moderniseringar av stadgarna sid. 4 
 
8. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får fattas under denna punkt. 
 
9. Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för 
 medlemmarna. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till mötet. 
 
 
 
Victor Brott e.u. 
ordförande, 070-5478850, victor@fotojournalisten.se 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
)|UXWVlWWQLQJDU�I|U�U|VWQLQJ�PHG�IXOOPDNW��XWGUDJ�XU�.9)¶V�VWDGJDU�������
”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).” 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Beslut om trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen 
 
Förslag till beslut 
 
Solviksvägen stängs av för biltrafik med genomfartshinder (bom) strax öster om infarten till dagis-
parkeringen. Gående, barnvagnar och cyklister ska kunna passera obehindrat. Vändplaner anläggs på 
vardera sidan om bommen. Tydlig skyltning sätts upp i fyra vägkorsningar för att visa ” rätt”  vägval.  
 
(Förslaget innebär alltså inte att någon ” stängs in”  bakom bommen och regelbundet måste använda 
nyckel för att komma ut. Fastigheter väster om bommen får utfart mot Lövbergavägen, fastigheter 
öster om bommen får utfart mot Kummelnäsvägen.) 
 
Bakgrund 
 
Situationen på Solviksvägen är komplex. Styrelsen har utrett flera olika alternativ till lösning: 
Avstängning med bom, Genomfartsförbud, Spårviddshinder som omöjliggör personbilstrafik, 
” Obehagshinder”  med färist (många tätt på varandra följande mindre gupp) eller slalomhinder.  
 
En viktig aspekt i sammanhanget är att många bilister idag använder Solviksvägen som alternativ till 
Kummelnäsvägen. Kummelnäsvägen är just nu under detaljplaneläggning och kommer med största 
sannolikhet att breddas något och förses med gång- och cykelbana. Kapaciteten på Kummelnäsvägen 
är underutnyttjad, särskilt med tanke på den standard vägen kommer att få med gång- & cykelbana. 
Det i maj 2007 presenterade förslaget till detaljplan för område F där Solviksvägen ingår konstaterar 
att ” Solviksvägen ska ej fungera för genomfart som ett alternativ till Kummelnäsvägen”  
(Planbeskrivningen sid 16).  
 
Föreningsstämman 14 juni 2007 gav styrelsen i uppdrag att presentera en lösning för 
trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen, stämman biföll också en motion om avstängning med 
bom/bommar med kvalificerad majoritet. 
 
Genomfartsförbud (med enbart skyltning) har problem med efterlevnad och Polisens begränsade 
resurser att övervaka. Spårviddshinder och obehagshinder fungerar bra sommartid men vintertid är de 
ett problem för snöröjning, gupp/spår kan också helt fyllas med is och snö så att deras funktion 
försvinner. 
 
Styrelsen har kommit fram till att den bäst fungerande åtgärden för begränsning av trafiken på 
Solviksvägen är att den stängs av för biltrafik med genomfartshinder (bom) strax öster om infarten till 
dagisparkeringen. Gående, barnvagnar och cyklister ska kunna passera obehindrat. 
 
En avstängning med bom säkrar - i enlighet med detaljplaneförslagets intention - att Solviksvägen inte 
blir någon genomfartsväg. Detaljplaneförslagets krav på trottoar längs Solviksvägen blir därmed inte 
längre  motiverad, en mycket viktig aspekt för att bevara områdets karaktär. 
 
Styrelsen har förankrat beslutet hos berörda myndigheter, organisationer och serviceföretag: Polisen, 
Brandförsvaret, Posten, Citymail, Premo (tidningsbuden), SITA (soptömning & slamtömning), Nacka 
Kommun, Riksförbundet Enskilda Vägar. Enda invändningen är från Brandförsvaret som i alla lägen 
föredrar full framkomlighet överallt. Tydlig skyltning och information förbättrar dock situationen. För 
övrigt förordar Brandförsvaret att bommen förses med s.k. brandlås som de har nyckel till. 
 
Genomförande / Utformning 
 
Avstängningen görs så att biltrafik och tung trafik inte kan passera. Gående, cyklister och barnvagnar 
ska kunna passera obehindrat, även vintertid. Bommen förses med s.k. brandlås som brandkåren har 
nyckel till. Förslaget innebär inte att någon ” stängs in”  bakom bommen och regelbundet måste öppna 
bommen för att komma ut. Fastigheter väster om bommen får utfart mot Lövbergavägen, fastigheter 
öster om bommen får utfart mot Kummelnäsvägen 
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Avstängningen görs med dubbla halvbommar som placeras ca 1 meter från varandra (den ena från 
höger och den andra från vänster sida av vägen) så att gående, cyklister och barnvagnar kan passera i 
en "S-kurva". Vändplaner anläggs på vardera sidan om bommen, den utökning av vägmark som 
behövs görs på norra sidan av vägen inom fastighet 1:574, vilket redan säkrats. 
 
Tydligt skyltning görs i korsningarna Lövbergav/Solviksv och Djupadalsv/Solviksvägen samt även 
Kummelnäsv/Solviksv och Kummelnäsv/Djupadalsv. Lämpliga återvändsskyltar samt tilläggstavla 
med text "Ej genomfartstrafik till ..... kör Kummelnäsvägen". 
 
Styrelsen har kostnadsberäknat åtgärden till ca 195.000 kr inklusive moms (om lämpliga 
fyllnadsmassor kan köpas lokalt från de pågående arbetena på Kummelnäsvägen kan kostnaden bli 
lägre). Kostnaden motsvarar ca 340 kr/permanentfastighet och 170 kr/fritidsfastighet och föreslås ingå 
i nästa ordinarie debitering. 
 

 
 

%LOGHQ�YLVDU�YDU�DYVWlQJQLQJHQ�NRPPHU�DWW�YDUD��%20��VWUD[�|VWHU�RP�LQIDUWHQ�WLOO��
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_________________________________________________________________________________ 
 

Styrelseförslag: Ändring av räkenskapsperiod / stadgeändring 
 
Förslag till beslut (andra läsningen) 
 
KVF's räkenskapsperiod ändras från "1 april - 31 mars" till "1 november - 31 oktober". Tidpunkter för 
ordinarie föreningsstämma, motionsinlämning etc som relateras till räkenskapsperioden ändras också. 
Se exakta stadgeändringsförslag nedan.  
 
(” andra läsningen”  innebär att beslut redan fattats i denna fråga, vid den ordinarie föreningsstämman 
14 juni 2007, men för att bli gällande måste stadgeändringar beslutas vid två på varandra följande 
föreningsstämmor.) 
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Bakgrund 
 
I samband med att Kummelnäs Vägförening år 2000 ombildades till att lyda under bestämmelserna i 
"Anläggningslagen" och "Lagen om förvaltning av samfälligheter" gjordes en ändring av räkenskaps-
perioden. Det främsta argumentet för detta var att fler fritidsboende skulle ha möjlighet att gå på den 
ordinarie föreningsstämman (årsmötet).  
 
Antalet närvarande beror naturligtvis inte bara på tidpunkten på året utan även på vilka frågor som 
behandlas på stämman, men styrelsen kan ändå konstatera att vare sig antalet närvarande eller andelen 
fritidsboende har ökat sedan årsmötet senarelades. Styrelsen har också funnit flera praktiska problem 
med att ha en räkenskapsperiod som innebär att årsmötet hålls i slutet av maj eller början av juni. 
 
Efter att ha analyserat ett stort antal aspekter har styrelsen kommit fram till att en räkenskapsperiod  
"1 november - 31 oktober" skulle vara det mest optimala. Det får följande konsekvenser/fördelar: 
Styrelsen kan göra bokslut i november. Revisorerna kan ha granskningen klar i god tid före jul. 
Kallese till ordinarie föreningsstämman skickas ut i början av januari. Ordinarie föreningsstämman 
hålls i slutet av januari. Ordinarie avgiftesdebitering blir under februari och påminnelserna under våren 
(istället för som nu under semestertid). Den ekonomiskt största och mest svårplanerade utgiften, 
vinterunderhåll, infaller i början av verksamhetsåret. På våren vet styrelsen hur mycket 
vinterunderhållet har kostat och kan bättre använda återstående pengar, utan osäkra kommande 
utgifter. Planeringen av barmarksunderhåll kan starta direkt på våren (istället för att som nu invänta 
beslut på årsmötet i maj/juni). Kommunala och statliga bidrag betalas ut i början av året. Styrelsen, 
som väljs från årsmöte till årsmöte, får en mandatperiod som i stort sett sammanfaller med 
kalenderåret vilket förenklar redovisningen av arvoden och sociala avgifter. 
 
Genomförande 
 
Stadgeändring ska beslutas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en ordinarie. 
Styrelseförslaget antogs utan justeringar vid den ordinarie föreningsstämman 14 juni 2007, då 
beslutades också att en extra föreningsstämma skulle hållas 30 augusti för nytt beslut i frågan. Om 
även denna extra stämman bifaller ändringarna avslutas verksamhetsåret 2007 den 31 oktober 2007 
och nästkommande ordinarie stämma blir i januari 2008 enligt de nyantagna stadgarna. 
 
Stadgeändringsförslag med anledning av ändrad räkenskapsperiod: 
- § 11 Räkenskapsperiod: "1 april - 31 mars"  ändras till "1 november - 31 oktober" 
- § 13 Föreningsstämma: "30 juni"   ändras till "31 januari" 
- § 15 Motioner: "15 mars"    ändras till "15 oktober" 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Styrelseförslag: Justeringar / moderniseringar av stadgarna 
 
Om en stadgeändring med anledning av ändrat verksamhetsår beslutas föreslår styrelsen att 
nedanstående justeringar/moderniseringar samtidigt görs av stadgarna (om stadgeändring däremot inte 
beslutas kan nedanstående avvakta till ett senare tillfälle, endast dess motiverar inte stadgeändring). 
 
Stadgeändringsförslag (andra läsningen): 
- §14 Kallelse till stämma, första stycket:  tillägg ” Kallelse får skickas per epost till 
    medlem som själv begärt det.”  
- §14 Kallelse till stämma, andra stycket: ” skall ske”  ändras till ” skall skickas”  
- §16 Dagordning vid stämma, näst sista stycket: tillägg ” ...utskickad med kallelsen." 
(ändringen i §16 berör punkten ” övriga frågor”  i dagordningen vid stämma, med tillägget blir hela stycket: 
” Punkt 13 är endast en diskussionspunkt, beslut måste föregås av styrelseförslag eller motion utskickad med 
kallelsen.” ) 
- §19 Protokollsjustering, tillgänglighållande: tillägg ” Stämmoprotokollet får skickas per 
    epost till medlem som själv begärt det.”  


