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Till:

Boende inom planområde F
i Västra Kummelnäs

,QEMXGDQWLOOGLVNXVVLRQDQJnHQGHOlJHWPHGGHWDOMSODQHQ
LRPUnGH)O|UGDJRNWNOL.XPPHOQlVNDSHOOSn
.XPPHOQlVYlJHQ

/lJHVUDSSRUWIUnQ.XPPHOQlV9lJI|UHQLQJ

1DFNDNRPPXQNUlYHUHWWDYWDOPHG.XPPHOQlV9lJI|UHQLQJRPKXU
JHQRPI|UDQGHWDYGHQNRPPDQGHGHWDOMSODQHQVNDJnWLOO'HWWDDYWDOVND
YDUDSnVNULYHWLQQDQSODQHQDQWDV
Vägföreningens styrelse delar de boendes frustration över att detta arbete dragit ut så långt på tiden.
Objektivt sett skulle man hoppas att det var så enkelt som att ”båda parter vill komma till ett avtal så fort
som möjligt”. En del boende har varit i kontakt med kommunen och fått beskedet att det är kommunens
mål. Styrelsen tar sig dock friheten att analysera situationen djupare och konstatera att så inte är fallet.
•

Nacka kommuns huvudfokus är att få till ett avtal som gör kostnaderna för VA-utbyggnaden så
låga som möjligt. De vill åstadkomma detta genom att skjuta över delar av kostnaderna för VA på
vägföreningen.

•

Vägföreningens huvudfokus är att förverkliga det som de boende vill ha. När planen var på
samråd i maj 2007 presenterade vägföreningen en kalkyl på hur grusvägar och områdets karaktär
kan behållas. Vägföreningen satte också en prislapp på arbetena. En prislapp som var en tredjedel
av kommunens kalkyl för helupprustning och asfaltsbeläggning. Vid kommunens efterföljande
telefonomröstningen uttalade sig en mycket tydlig majoritet (74%) sitt stöd för vägföreningens
alternativ.

Kommunen blandar på ett oacceptablet sätt ihop VA-åtgärder med vägåtgärder. Med sitt krav på en
gemensam samordnad entreprenad* fördyrar kommunen också de åtgärder som vägföreningen skall
genomföra. Det rör sig om många miljoner kronor.
Kommunen måste acceptera sitt eget beslut om enskilt huvudmannaskap för vägar där det läggs ner
kommunlat VA. Det senaste årets agerande från kommunens sida har karaktäriserats av att få en lösning
för VA ”som om allt hade varit kommunalt”.
Vägföreningen hade stora förhoppningar inför det möte som hölls med planenheten 28 augusti men det
blev en stor besvikelse (se baksidan) jämfört med de indikationer som framkom vid tidigare möte med
chefstjänstemän och politiker 12 maj.
Efter mötet har vägföreningen tagit fram lösningsförslag som presenterats för kommunen, dessa finns på
www.kummelnas.se/kvf
Frågor besvaras av Anders Lundell på tel 073-402 61 97 eller
Victor Brott på tel 070-547 88 50.
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