
Styrelsens svar till motionerna och förslag till behandling 

 

MOTION 1, från Mats Enberg m.fl. angående kommunalisering av Rensättravägen 

 

Styrelsens svar 

 

Den södra delen (backen) av Rensättravägen som sköts av vägföreningen ingår i samma detaljplan 

(DP201) som gäller för merparten av fastigheterna längs Tessinvägen & Sergelvägen. DP201 

föreskriver enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att en grundförutsättning för att kommunen ska 

kunna ta över vägen är att en ny detaljplan antas. En sådan kan naturligtvis omfatta endast vägen. Om 

en ny detaljplan görs föreskriver kommunen normalt att vägen ska ha kommunal standard, vilket ofta 

innebär omfattande vägombyggnadskostnader. Dessa tas normalt ut av boende med utfart mot vägen 

(jmf. Kummelnäsvägen). Ett detaljplanearbete för bebyggelse på f.d. Porsmosseverket finns vilande 

hos kommunen, styrelsen anser det logiskt att Rensättravägens framtida status prövas i samband med 

den detaljplaneprocessen. 

 

Förslag till beslut 

 

Med ovanstående redovisning anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 

MOTION 2, från Mats Enberg m.fl. angående trafiksäkerhet på Rensättravägen 

 

Styrelsens svar 

 

Rensättravägen omfattas av 30-gräns liksom övriga vägar i området. Övervakning att detta följs är 

formellt en fråga för Polisen, även om påpekanden från föreningar/grannar kan ha god effekt. 

Hastighetssänkande åtgärder som gupp/vägbulor i grusvägar har diskuterats tidigare inom föreningen 

och det har då konstaterats vara orealistiska att genomföra.  

Gällande korsningen Tessinvägen/Rensättravägen så ingår inte själva korsningen i vägföreningens 

skötselansvar. Vägföreningen kan därmed inte besluta om (eller bekosta) åtgärder där, annat än 

eventuell slyröjning vid infarten till Tessinvägens östra del eftersom denna ingår i vägföreningen. 

 

Förslag till beslut 

 

Med ovanstående redovisning anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 

MOTION 3, från Mats Enberg m.fl. angående åtgärder på Sågsjöhöjden 

 

Styrelsens svar 

 

Som anges i motionen har dessa (och flera andra) frågor diskuterats mellan boende på Sågsjöhöjden 

och vägföreningens styrelse. Gällande underpunkt 1 i motionen är det riktigt att den fanns med i 

planeringen för 2010, men den fick senareläggas p.g.a. höga vinterunderhållskostnader. Den finns nu 

med i arbetsplanen för 2011. Även merparten av innehållet i övriga punkter i motionen har föranlett 

åtgärdsförslag i arbetsplanen för 2011. 

 

Förslag till beslut 

 

Med ovanstående redovisning anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 



MOTION 4, från Ylva Gomer Forss och Fredrik Forss angående åtgärder på Sergelvägen 

 

Styrelsens svar 

 

Styrelsen har tidigare inte varit uppmärksammad på detta problem. Ansvarsfrågan är något oklar 

eftersom dagvatten från privata fastigheter normalt inte får ledas ut på vägmark. Styrelsen har 

kontaktat föreningens juridiska ombud för att utreda detta, tyvärr kunde inte detta slutföras innan snö 

och minusgrader tog överhanden. Styrelsen kommer att fortsätta utreda frågan under 2011 i samråd 

med fastighetsägarna, en post finns för detta i arbetsplanen för 2011. 

 

Förslag till beslut 

 

Med ovanstående redovisning anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 

MOTION 5, från Rolf Ström angående hastighet på vägarna m.m. 

 

Styrelsens svar 

 

Flera av de synpunkter Rolf Ström tar upp har han vid ett flertal tidigare tillfällen framfört till 

styrelsen och de har även diskuterats vid stämmor de senaste åren. Rolf har tillfrågats om han vill 

lägga till specifika yrkanden till motionen men har avböjt. Styrelsen kan därför inte ta ställning till 

någon specifik fråga, utan lämnar motionen till stämman för diskussion. 

 

Förslag till beslut 

 

Beslut efter diskussion på stämman. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Styrelsens förslag till arbetsplan för 2011, utöver löpande underhåll 

 

1. Justering samt enhetlig toppbeläggning av Lövbergavägen. Vägen har fått ojämnheter på senare 

år och ytskiktet har sprickbildning på ett flertal ställen. Det är nu närmare 10 år sedan Lövbergavägen 

sist fick en ny enhetlig toppbeläggning. Ojämnheter justeras och hela sträckan från ca 50 meter söder 

om Kummelnäsvägen till triangeln vid Porsmosseverket beläggs enhetligt med ny topp av Y1B.  

Total kostnad ca 325.000 kr. Av detta föreslås 100.000 kr tas från Underhålls- & förnyelsefonden. 

 

2. Vattenavledning på Tessinvägens östra del måste förbättras. Dike samt avrinning och servitut om 

trumma över privat fastighet torde behövas. Total kostnad ca 15.000 kr. 

 

3. Rensättravägen. Kurvan nere vid elstationen vid f.d. Porsmosseverket måste flyttas ut för att göra 

plats för dike. Detta ger också bättre sikt i innerkanten av kurvan. Total kostnad ca 18.000 kr. 

 

4. Dikesrensning. Översyn av Sergelvägen, Tessinvägen m.fl. Total kostnad ca 20.000 kr. 

 

4. 30-skyltar. Två nya 30-skyltar på Sergelvägen och Tessinvägen. Total kostnad ca 5.000 kr. 

 

5. Orienteringstavlorna. Nytt plexiglas till de tre tavlorna. Total kostnad ca 8.000 kr. 

 

6. Styrelsen kommer att fortsätta och vara behjälplig och delta i planarbetena i område G & A. 

Uppgiften innebär fortsatta kontakter med myndigheter, organisationer samt politiker och tjänstemän 

inom Nacka Kommun. 

 

 



Styrelseförslag: Sektionsbildning för område F & område G 
 

Förslag till beslut 

 

 Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att begära lantmäteriförrättning för att bilda en 

sektion för utförande inom planområde F 

 Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att begära lantmäteriförrättning för att bilda en 

sektion för utförande inom planområde G 

 Stämman beslutar att vägombyggnationer med anledning av ny detaljplan för planområde F 

(västra Kummelnäs) ska hanteras av sektionen inom KVF, sektionens ekonomi ska vara helt 

skild från vägföreningens övriga ekonomi för drift och underhåll. KVF’s styrelse hanterar 

sektionens verksamhet. 

 Stämman beslutar att vägombyggnationer med anledning av ny detaljplan för planområde G 

(sydöstra Kummelnäs) ska hanteras av sektionen inom KVF, sektionens ekonomi ska vara helt 

skild från vägföreningens övriga ekonomi för drift och underhåll. KVF’s styrelse hanterar 

sektionens verksamhet. 

 

Bakgrund 

 

Detaljplanen för planområde F vann laga kraft i oktober 2010. Detaljplan för planområde G väntas 

antas under 2011. Den föreslagna sektionsindelningen ovan följer samma ”mall” som redan tillämpats 

för DP391 i nordöstra Kummelnäs, där har en sektion bildats som genomför vägombyggnationer. 

Varje område med nyantagen detaljplan får därmed en egen sektion för utförande. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Arvoden till styrelsen och revisorer 
 

Styrelsen föreslås få en höjning av arvodet med 6000 kr, till totalt 64.000 kronor att fördela inom 

styrelsen 

Arvodet till revisorerna föreslås oförändrat 1.800 kronor (oförändrat sedan 1996). 

Sociala avgifter tillkommer med ca 20.000 kr. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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