
KALLELSE

Medlemmarna i Kumrnelnäs Vägftrenings sektion ftir utfiirande inom detaliplan 391 & 459
(Nordöstra Kummelnäs) kallas hiinned till extra föreningssammanträde.
Denna kallelse har endast skickats till medlemmarna inom ovan nämnda sektion.

Tid: Lördag 4 december 2010 kl. l0:00

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70

DAGORDNING

I . Val av ordfiirande ltir stämman

2. Yal av sekreterare & två justeringsmän

3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst

5. Verksamhetsberättelse {iir sektionen 2010 sid. 2-3

6. Beslut om extra anr'ode till ordörande Victor Brott ltir arbeten inom sektionen
Förslag: 20000 kr för 2010 och 20000 kr for 201 I (sociala avgifter tillkommer)

7. Beslut om utdebitering inom sektionen samt sista betaldag sid. I & 4

8. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut {är åttas under denna punkt.

9. Tid och plats ltir protokollj ustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig ltir
medlemmama. Protokollet ltjreslås j usteras i omedelbar anslutning till mötet.

Förslag till beslut om utdebitering

Styrelsen Itireslår att formellt beslut fattas om utdebitering med 26000 kr/andel inom sektionen för
utforande inom detaljplan 391 & 459.

För en fastighet med andelstal 1,0 (samtliga fastigheter inorn sektionen med huvudutfarl mot lokalväg)
blir då avgiften 26000 kr. För en fastighet med andelstal 0,1 (de fastigheter inom sektionen med
huvudutfart mot Kummelnäsvägen) blir då avgiften 2600 kr.

Avisering av avgiften görs i mitten av december, sista betaldag måndag 3 I januari 201 I .

Förutsättningar {iir röstning med fullmakt (utdrag ur KVF's stadgar $ l8)
"Med awikelse från lagen om fdrvaltning av samfiilligheter gäller att ombud får ltireträda mer än en
rnedlem, dock får ett ornbud inte ltireträda mer än 3 medlemmar vid ett omröstninsstillfiille (ombud =
person, inte nödvändigtvis medlem i ltireningen)."

Victor Brott e.u.
ordförande, 070-5478850, victor@fotojournalisten.se



Verksamhetsberättelse - sektion 28

Verksamhetsberättelse ftir sektion 2B (Nordöstra Kummelnäs) verksamhetsåret 2010

(perioden 2009-l l -0 1-20 1 0- 10-3 1 ).

Deltasande fastisheter

Sektion 28 bestod vid extrastämman 29 mars 2009 av 180 deltagande fastigheter. Under 2010

har ytterligare två fastigheter tillkommit genom styckningar som detaljplan 391 medger'

Totalt ingår nu allrså I 82 fastigheter. Av dessa ligger I 7l med utfart mot loaklväg inorn

områdetiamt I I med utfart mot Kummelnäsvägen. Samtliga fastigheter med utfart mot

lokalväg har inom sektion 28 andelstal 1,0 (d.v.s. alla betalar liha stor del av de kosnader som

blir en loljd av den nya detaljplanen). Fastigheterna med utfart mot Kummelnäsvägen har av

lantmäteriet bedömts ha mindre n14ta av arbetena med lokalvägarna, därför betalar de en

reducerad avgift på 0,1 andel/fastigliet.

Ekonomi

Någon debitering har inte giorts under 201 0. De pengar som togs ut efter extrastätnman 29

tu'Å zooq (3000b kr/andel inom sektion 28) har räckt flor de arbeten som har utflofts. Arbeten

som rör naturmarken kring Grävlingsberg har satts på "väntelista" n.red anledning av den

prövning som pågår i fastiglietsdomstolen ltir att avgöra hur hög ersättningen lijr marken ska

bli. se ären separat rubrik nedan.

Styrelsen bedömer att den ursprungliga budgeten på totalt 9,2 miljoner kr fortfarande är

reievant. och föreslår därför att extrastämman 4 december 2010 beslutar om en debitering på

26000 kr/andel fiir att täcka resterande kostnader under 201 1 . Debiteringen innebar 26000

kr/fastighet med utfaft mot lokalväg och 2600 kr/fastighet med utfart mot Kummelnäsvägen.

Naturmarken krins Grävlingsberg

I detaljplanen ingick att Kummelnäs Vägltirening skulle ta överca.l5000 krm naturmark

kring öravlingsb.-erg. Ersättningen f<ir denna mark besluades av lantmäteriet och fastställdes

till ; 570000 kr. Styrelsen hade sedan tidigare utlovat att acceptera lantmäteriets beslut men

moftparten (Per Linigren & Magnus Frej) valde att överklaga ersättningsbeslutet De yrkar

istället på en ersättning på ca 3 miljoner kr.

Frågan har behandlats under året genom olika inlagor till fastighetsdomstolen. Bland annat

har-vägforeningen anlitat en egen värderingsman som kornmit fram till att lantmäteriets beslut

snarare ligger för högt än fttr lågt.

Frågan väntas nu avgöras ien lorhandling i fastighetsdomstolen lredag 3 december 2010'

Nalurmarken vid Hedevägen 6

[ ätdan av Hedevägen forr'altar vägfloreningen ca 1000 kvm naturmark. Gränsen mellan

privat mark och naiurmarken har forsetts med staket, i enlighet med detaljplanens krav.

Utsiktsolatsen ska också lorses med bänkar. Natumarken vid Hedevägen har upplåtits av

markägaren utan ersättning.



Vägtrummor. dikesrensnins & kantskärning

Nio vägtrummor har bytts ut respektive nyanlagts, och diken har ftirbättrats på utsatta
sträckor. Hela vägnätet har också kantskurits vilket innebär att grusmaterial från
dikeskanterna återfiirs till körbanan. Arbetena med trummor och diken kommer att fortsätta
under 2010, främst gäller detta infaftstrummor som måste bytas.

Bärishetsfiirbättrinsar

Bärighetsfiirbättringar har gjorts i delar av Regentvägen, närmast Kummelnäsväger.

Väqbreddnine

Viktoriavägen och södra delen av Regentvägen har breddats till 4,5 meter i enlighet med

detaljplanens beskrivning, samma gäller även östra delen av Drottningvägen (fr.
Grävlingsbergsvägen bort till gränsen mot Riset). Justeringar efter flytt av belysningsstolpar
återstår.

Gångvägar

Engelbrektsstigen, Vendestigen & Ynglingastigen har ltirbättrats som gångvägar genom att
gräva bort ler/jord-material och istället lägga grus. Även dikena längs Engelbrektsstigen har
förbättrats.

Väsnamnskyltar

Nya vägnamnskyltar har beställts ltir hela planområdet. Skyltarna är utformade i "gammal
stil" tillsammans med Skönhetsrådet. Typsnitt och proportioner är samma som for de gamla
gjutjärnsskyltar som fanns kvar i delar av omrpådet. De nya skyltarna finns monterade redan

nu vid Gustavsvägen, Regentvägen & Oskarsvägen längs Kummelnäsvägen. Planen är att
resterande skyltar ska monteras under november månad.

Väsbelvsnine

68 gamla armaturer med kvicksilverlampor har bytts ut. Beställning på utbyte av resterande

amaturer har lagts hos Boo Energi och beräknas utltiras under november/december. I detta
arbete ingår också flyttning av ett antal belysn ingsstolpar som inkräktar på väg/dike p.g.a.

breddningar.

Fortsatt arbete

Styrelsen ser arbetena inom Nordöstra Kummelnäs som ett projekt som inte är bundet till
foreningens ordinarie verksarnhetsår (l november - 3l oktober). Denna verksamhetsberättelse
samt bifogade ekonomiska sammanställning ska därlor ses i första hand som en

avstämningsrappoft per 20l0- I0-3 1.

Även fortsättningsvis kommer s{relsen att följa upp projektet som en helhet så att den totala
kostnaden tydligt framgår. Den bifogade ekonomiska redovisningen omfattar allt som utföfts
fr.o.m. fiirberedande arbete 2005 t.o.m. 201 0- l 0-3 I .

För frågor av praktisk karaktär kontakta loreningens projektledare Anders Lundell, 073-
4026191 .

Victor B rott. Ord liiran d e
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