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      Till: Boende inom område A 

       (Norra Kummelnäs) 

 

 

Inbjudan till informationsmöte om arbetet med ny 
detaljplan i Norra Kummelnäs, område A 
 
OBS – ej formellt beslutsmöte 
 

Tid: Måndag 24 november 2014 kl 19:00 

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70 

 

 

Mötet syftar till att beskriva hur vi kommer igång med planprocessen för detta 

sista planområde inom Kummelnäs Vägförening.  

Område A är det sista av sex område inom föreningen. De tidigare som planlagts 

med forsatt enskilt huvudmannaskap är DP19 (kring Kummelnäs Gård) 1989, 

Sågsjöhöjden 1999, Nordöstra (inkl Grävlingsberg) 2006, Västra (omr F) 2010 

och Sydöstra (omr G) 2014. Styrelsen anser att ett sammanhållet kummelnäs 

med fortsatt enskilt huvudmannaskap är den bästa garanten för bevarande av 

områdets unika karaktär. 

 

Nacka kommun står nu i begrepp att starta planarbetet för område A i Norra 

Kummelnäs (ungefär området från Föreningsvägen ut till Eolsudde) med totalt 48 

fastigheter. Kommunens grundinställning är att detta planarbete ska göras enligt den 

förenklade arbetsmodellen och att Kummelnäs Vägförening ska fortsätta att sköta 

vägarna. Redan idag är 45 fastigheter permanentbebodda, av de övriga är 1 fritidshus 

och 2 obebyggda. 

 

Styrelsen anser att ett fortsatt enskilt huvudmannaskap är logiskt, dels för att de 

kringliggande planområdena har enskilt huvudmannaskap i de nya planer som vunnit 

laga kraft under 2000-talet, och dels för att de boende i kommunens telefonenkät 2007 

uttryckt sin vilja att fortsätta med vägnätet i enskild regi. Fortsatt enskilt huvud-

mannaskap är en garant för lokal demokrati och bevarande av områdets karaktär. 

 

I Sydöstra Kummelnäs (område G) har nyligen en detaljplan vunnit laga kraft.  Som 

underlag för den planen finns ett genomförandeavtal mellan Kummelnäs Vägförening 

och Nacka kommun. Styrelsens linje gällande område A är att föreslå kommunen att 

gå på exakt samma avtal som för område G. Det ger möjlighet att snabbt komma till 

skott och minimera risken för långdragna diskussioner och risken för att kommunen 

än en gång ändrar spelreglerna och skärper sina krav. 

 

V.g.v.  
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Det arbetssätt som gäller för område G går ut på att vägföreningen först genomför den 

förbättring av vägarna som kommunen kräver (enligt genomförandeavtalet) och 

därefter kommer kommunens entreprenör och lägger ner VA och återställer vägen. 

Det kan tyckas som "dubbelarbete" men styrelsens bedömning är att det är det 

billigaste alternativet för de boende.  

 

Alternativet är en samordnad entreprenad där kommunen sköter hela upphandlingen 

och alla ombyggnadsarbeten. Upphandlingen görs enligt LOU (lagen om offentlig 

upphandling) vilket innebär att vägföreningen inte har någon insyn i utvärderingen av 

anbud, det är bara att acceptera de priser som blir i det anbud kommunen väljer. 

 

Erfarenheterna från de tidigare genomförda planområdena visar en stor ekonomisk 

besparing att göra arbetena i egen regi jämfört med att göra arbetena i en samordnad 

kommunupphandlad entreprenad. 

 

 

Frågor besvaras av: 

Victor Brott, ordförande, på 070-547 88 50, victor@fotojournalisten.se 

eller Anders Lundell, konsult/Framstegspartner, på 073-402 61 97 

 

vänliga hälsningar, 

/Victor Brott, enligt uppdrag 

 

 

Preliminär avgränsning av område A: 

 


