
 

6XEMHFW��minnesanteckningar
)URP��Victor <victor@fotojournalisten.se>
'DWH��Fri, 29 Aug 2008 09:37:06 +0200
7R��Angela Jonasson <angela.jonasson@nacka.se>
&&��"Kvf. Styrelse" <kvf.styrelse@kummelnas.se>, marianne@kummelnas.se, "Robert Thorburn 
((E-mail))" <robert@robertthorburn.com>, Tommy Lundberg <tommy.lundberg62@gmail.com>, Uno 
Jakobsson <uno.jakobsson@lindhes.se>, Registrator <registrator@nacka.se>, Cathrin Bergenstråhle
<cathrin.bergenstrahle@nacka.se>, Erik Langby <erik.langby@nacka.se>

Hej Angela, 

Mötet igår var inget annat än en besvikelse.  Efter att vi redan 12  maj gick med på
Plangruppens krav på att KVF rustar upp vägarna 
innan va-läggning, så trodde vi att den största stöttesten var  undanröjd. 

Vi kan inte acceptera kravet att KVF skall bygga om vägnätet för att  skydda den
tillkommande VA-anläggningen. 
Planen förskriver bärighetskrav avsedda att säkerställa trafikering  av vägarna.  KVFs
stadgar förbjuder all 
annan användning av medlemmarnas vägavgifter till annat än det som  berör vägarna.
Lagstöd för detta förhållningssätt finner ni 
i 18§ i Lagen om Förvaltning av Samfälligheter. 

I 31§ Lagen om Allmänna Vattentjänster, så medges möjlighet till  särtaxa.  VA-lagen
ger alltså Tekniska Nämnden möjlighet att 
åsätta en särtaxa med hänsyn till fördyrande lokala omständigheter.   Grundproblemet
handlar om att VA-taxan är för låg ställd, 
– en "one size fits all" tanke som inte stämmer överens med de  vittskilda
topografiska olikheter som råder inom kommunen. 
Tekniska Nämnden vill täcka underskott i VA genom att våra boende  betalar omotiverat
högre vägupprustningskostnader. 

Det har från första dagen planprocessen drog igång varit solklart för  Plangruppen att
KVF skulle ansvarar för 
vägupprustning och Nacka Kommunen för VA-anläggningen. En självklar  följd blir att
KVF även svarar för planens föreskrifter om 
höjning/sänkning av vissa kritiska vägsträckor.  Som vi dock igår  gick med på, på två
av de nio angivna ställen finns det  samordningsvinster. 
vid en gemensam entreprenad. 

Jag välkomnar dina minnesanteckningar per email.  Eftersom du kommer  att vara borta i
tio dagar hoppas jag verkligen att vi får dem idag. 
Att vi skulle få dem dagen innan nästa möte har vi knappast någon  glädje av. 

Jag har hört mig för med styrelsen, och vår mening är att vi tyvärr  kan inte
tillmötesgå ditt önskemål om att inte kommunicera läget 
till våra medlemmar.  Ändå sedan mötet 12 maj så har vi bett dem  avvakta en
lägesrapport, men nu går det inte längre. 

Med vänlig hälsning, 

Victor Brott 
Ordförande KVF 
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