
Brev från Ordförande  
 
Förra året skrev jag att vad gäller vägupprustning till följd av Kommunens detaljplanering,  
att ”vi närmar oss ljuset i slutet av en lång tunnel” med referens till att styrelsen hållit på 
ända sedan 1999. Året som varit har fört oss ännu närmare tunnelns slut.  
 
Område G, sydöstra Kummelnäs, har äntligen vunnit laga kraft och vi väntar nu en 
sektionsbildning av Lantmäteriet. Vi står i startgroparna för upphandling och hoppas med 
komma igång till sommaren.  
 
För Område A – den sista av sju delområden – räknar styrelsen med att planarbetet påbörjas 
under 2015.   
 
En nyhet för i år är att en extern revisor har enligt årsmötesbeslut anlitats, Ingrid Ståhl på 
revisionsjätten BDO. Hon har genomfört en extern granskning av föreningens verksamhet. 
Det är förstås glädjande att styrelsen har fått en ren revisionsberättelse utan någon 
anmärkning.  Mindre glädjande är dock att den totala kostnaden som denna revision har 
uppgått till närmare 60.000 kr. Jag tycker personligen att det därmed kan finnas anledning 
att stämman ser över valet av revisor. 
  
Också mindre glädjande är att BDO krävt att föreningens bokslut skall upprättas 
enligt ”Bokföringslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer för föreningar”. 
Huvudpoängen med detta är att man slår ihop alla föreningens sektioner i en gemensam 
resultat- och balansräkning vilket lett till en svårbegriplig helhet. Styrelsen har i alla år varit 
mån om att hålla isär varje sektions pengar för att de faktiskt är skilda ekonomier. Ett 
exempel som styrelsen anser vara talande för ”svårbegriplig helhet” är på sida 12 i 
årsbokslutet där det redovisas ett resultat på –1.718.221 kr. Men föreningen har inte gått 
minus. Drift och underhåll har gått ca 200.000 kr plus och för sektion 2C gjordes 
debiteringen (intäkterna) under 2013, d.v.s. pengarna fanns redan på kontot.  
 
Styrelsen har alltid varit noga med att skilja på äpplen, päron och apelsiner. Nu har vi istället 
fått en fruktsallad. Därför har styrelsen beslutat att i underlaget till årsmötet även trycka 
den ekonomiska redovisning för varje sektion på samma sätt som redovisats tidigare. Allt 
för att medlemmarna enkelt ska kunna känna igen sig.  
 
Glädjande är att upprustningskostnaden för område F preliminärt ser ut att hamna 20.000 
kr per andel under den budget som antogs 2012.  Resultatet av styrelsens upphandlingar 
har gått över förväntan och det befintliga vägnätets status har visat sig vara i stort sett så 
bra som vägföreningens förprojektering antog. 
 
Styrelsen har i år förslagit att parkeringsförbud införs på samtliga vägar vintertid. Parkering 
skall ske på den egna tomten så att plogning och halkbekämpning skall kunna genomföras 
till kortaste tid och till minsta kostnad.  Läget de senaste vintrarna har emellanåt liknat 
 ”High Chaparall” på sina ställen. 
  
Väl mött på årsstämman lördag 24 januari 2015 kl. 10:00 i Kummelnäs Kapell.  
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