
Kummelniis 3 oktober 2007

BASTA KUMMELNASBOR!

Med anledning av att beslutet om stadgeiindring och ?indring av verksamhetsar iir formellt
viktigt ftir loreningen (avslut av verksamhetsiret 2007, registrering av nya stadgar hos
Lantmiiteriet m.m.) s& har styrelsen awaktat civerklagandetiden ftir stiimmobeslut (4 veckor)
innan protokollet publiceras.

Vid kontroll hos Fastighetsdomstolen vid Nacks Tingsriitt 2007-10-01 fanns inget inkommet
dverklagande registrerat, besluten pi stiimman iir diirmed giillande.

Jag har mottaget tv6 samtal frin personer som antlrtt att anledningen till att protokollet drojt
skulle vara att styrelsen velat "d<ilja sitt nederlag" angiende att ftirslaget om bomavstiingning
pi Solviksviigen rdstades ner med knapp majoritet. Jag vill vara mycket tydlig med att pipeka
att styrelsen inte driver fr6gor efter eget tycke utan att styrelsens arbete gar ut pi att filra
medlemmarnas talan, oftast med en tydlig majoritet av medlemmarna bakom sig. Ntir
motioner inkommer tar styrelsen oftast stiillning till om den ska ftlresli bifall eller avslag.
Som framgick av kallelsen till stiimmar/irsmdtet 14 juni har styrelsen dtiremot inte tagit
stiillning ftr eller emot bomavsttingning pi Solviksviigen.

Inlor den extra ftireningsstiimman i augusti mottog jag flera samtal frin personer som ansig
att beslut om bom pi Solviksviigen redan var fattat. Men man miste se skillnaden mellan att
bifalla en motion med en generellt beskriven atgrird jAmlort med ett konkret prissatt forslag
till genomfiirande. Besluta av tung ekonomisk karaktiir, som i fallet med bom/spirviddshinder
pi Solviksv6gen, miste vara ordentligt ftirankrade siv?il utftirandemiissigt som ekonomiskt.
Man kan inte ge styrelsen "carte blanche" ph att disponera sidana surnmor helt efter eget
huvud.

PA stiimman/irsmritet 14 juni fattades ett enhiilligt beslut om att ge stlnelsen i uppdrag att
"utreda en ldsning ftir begriinsning av trafiken pi Solviksvbgen". Styrelsens utredning kom
fram till att avstiingning med bom alternativt spirviddshinder skulle vara den mest realistiska
kisningen om man vill uppni en reell begriinsning av trafiken. Eftersom stiimman 30 augusti
rcistade ner fi)rslaget med knapp majoritet, kvarstir styrelsens uppdrag att finna en annan
kisning fiir Solviksviigen.

Jiimna omr<istningsresultat har en uppenbar nackdel, det iir minga som blir missn<ijda med
resultatet. Det giiller dock att man inte l8ter sig nedslis av detta, knyter handen i bp<fickan
och ger upp. I en ftirening, precis som i faliljelivet, fbr man inte alltid som man vill. Det
viktiga iir att vi, si minga som mtijligl, arbetar tillsammans med vAra gemensamma frigor.

mvh,

Victor Brott, Ordftirande i Kummeln?is Viigftirening, 070-5478850



Protokoll frin KUMMELNAS VACf OnENING's extra fiireningsstimma torsdag
30 augusti 2007 iMyrsjdskolans matsal, Saltsiri-Boo.

Ndrvarande: 128 fastigheter varav 30 st genom ombud.

Tre fullmakter att fdretrdda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
fdreningens stadgar.

Victor Brott hdlsade medlemmarna vdlkomna.

1 Till ordforande fdr mdtet valdes Per Reinolf.

2 Till sekreterare f6r m6tet valdes Gun Mdrkenstam.
Tilljusteringsmdn f0r motet valdes Fredrik Svahn och Gunnar Axelius.

3 Dagordningen godklindes efter korrigering, vilket innebar att punkterna 6
och 7 i kallelsen flyttades upp till punkt 5 och 6 p6 dagordningen.

4 Stdmman ans6g att sammantrddet var behdrigen uilyst.

5 Styrelsens forslag 'Andring av rdkenskapsperiod / stadgedndring"
godkdndes av stdmman i enlighet med fdrslaget.
Detta innebdr att verksamhets6ret 2007 kommer att avslutas 31 oktober
2A07. Ndsta ordinarie fdreningsstdmma kommer att hillas senast 31
januari 2008, motionstiden till ordinarie stdmma blir 15 oktober.

6 Styrelsens forslag "Justeringar / moderniseringar av stadgarna"
godkdndes av stdmman i enlighet med forslaget.

7 Victor Brott redogjorde for processen och utredningen vad giiller
begrdnsning av trafiken pA Solviksvdgen. Han ldmnade ocksA ut ett
kompletterande fdrslag under sittande mdte, vilket ocksA motiverades.
(ett forsta forslag fanns med i kallelsen). En l6ng diskussion med ett
trettiotal inliigg fdljde varefter rdstning i fr6gan genomfordes efter begdrd
votering. 61 r6ster fdr utredningens fdrslag och 66 rdster mot ldmnades.
Utredningens forslag avslogs ddrmed med knapp majoritet.

8 Ovriga fr6gor (inga beslut under denna punkt),
A) En frdga stiilldes till styrelsen om bommen pA Drottningvagen

9 Justerat protokoll h6lls tillgangligt for medlemmarna sondag 2 september
kl 19-20 hos Anders Lundell, L6vbergavdgen 36 B, och distribueras
ddrefter till samtliga medlemmar.
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