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      Till: Boende inom område A 

       (Norra Kummelnäs) 

 

 

Inbjudan till nytt informationsmöte - område A, 
samt mötesnoteringar från mötet 24 november 
 
OBS – ej formellt beslutsmöte 
 

Tid: Tisdag 13 januari 2015 kl 19:00 

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70 

 

Inbjudan till nytt informationsmöte om arbetet med ny detaljplan i Norra 

Kummelnäs, område A. Det förra mötet hölls i en positiv och konstruktiv anda 

vilket bådar gott inför det framtida arbetet. På baksidan finns mötesnoteringar 

från mötet 24 november. Notera dock (enligt nedan) att alternativ 2, efter besked 

från kommunen, inte längre är aktuellt, 

 

Vid mötet 24 november var 25 av 48 fastigheter inom område A representerade.  

Av dessa var alla utom 3 villiga att direkt gå på alternativ 1 som innebär att ”kopiera 

genomförandeavtalet för område G” (se mötesanteckningarna på baksidan). 

 

Styrelsen är angelägen om att även få in synpunkter även från de 23 fastighetsägare 

vars åsikter inte representerades vid mötet. Ni kan göra på tre sätt: 

 genom deltagande i mötet 13 januari 

 genom att lämna din åsikt (fullmakt) till en granne som deltar 13 januari 

 per email till victor@fotojournalisten.se 

 

Den 9:e december kom slutligt besked från Nacka Kommuns VA-enhet att inga 

avvikelser tillåtes, VA kan inte läggas på privat mark utan ska ligga i vägen. Därmed 

återstår bara alternativ 1 (”kopiera genomförandeavtalet för område G”). 

 

Styrelsen anser att det är bråttom att påbörja processen för område A med tanke på att 

kommunens resurser blir överbelastade då projekt som Skurubron, T-baneutbyggnad, 

och 1000-tals nya bostäder i ”Nacka bygger stad” drar igång. Risken är att område A 

bli hängande i luften i många år framöver – medan VA-kostnaderna skenar iväg. 

 

Frågor besvaras av: 

Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se 

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

 

vänliga hälsningar, 

/Victor Brott, enligt uppdrag       V.g.v.  
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Mötesnoteringar från 24 november 

(tidigare utskickat per email till de närvarande) 

 

 

OBS – som framgår på första sidan så har alternativ 2 nedan fallit. 

 

 

 
 

 

Vill du läsa den kompletta inbjudan och underlaget till förra mötet finns det, och 

annan information för område A, på: 

 

www.kummelnas.se/kvf/info_n.asp 


