
Styrelsens svar till motionerna och förslag till behandling 

 

MOTION 1, från Katarina Koritz och Klas Wahlström angående Regent/Viktoriavägen 

 

Styrelsens svar 

 

Bakgrundsbeskrivningen i motionen är inte korrekt. Styrelsen har vid tidigare stämmor redovisat 

följande, som är korrekt: Bommen på Drottningvägen sattes upp för att förhindra en onödig 

genomfartsväg som kommunen ville driva igenom. Kommunens förslag hade lett till att genomfartstrafik 

(från/till t.ex. Riset) letts en onödigt lång väg på lokalvägar inom KVF.  

Beslutet att sätta upp bommen hade föregåtts av en ”dörrknackningsenkät” genomförd av Östra 

Kummelnäs Fastighetsägareförening, och en överväldigande majoritet var för beslutet. 

 

Styrelsen har utrett de frågeställningar som motionen reser och kommit till följande slutsatser: 

 

 Styrelsen har varit på plats vid ett flertal tillfällen och kan konstatera att trafikbelastningen är 

ganska låg. Dock fanns det vid dessa tillfällen ett fåtal bilister som körde för fort. 

 Ytan i korsningen är stor och det finns därmed gott om plats att anpassa sin framkörning till 

korsande vägar så att man ser/syns. 

 Högerregeln gäller. 

 Ett eventuellt införande av stopplikt kräver beslut i kommunens trafiknämnd, ett sådant beslut 

kan inte fattas direkt av stämman. Vill föreningen att stopplikt införs måste stämman fatta beslut 

om att hos kommunen begära att stopplikt införs, om det sedan blir så är kommunens beslut. 

 Fartgupp har tidigare inte bedömts som realistiskt på grusvägar men nya varianter har kommit 

på marknaden som skulle kunna användas. En variant skulle vara gummigupp som spänns fast 

med en vajer över vägen och kan tas bort under vintern för att de inte ska förstöras vid plogning. 

 Styrelsen vill också nämna att trafik från Gustavsvägen inte nödvändigtvis måste köra via 

korsningen Regent/Viktoriavägen utan lika gärna kan köra andra hållet till Kummelnäsvägen. 

 

Förslag till beslut 

 

Med ovanstående sagt lämnar styrelsen till stämman att efter diskussion fatta beslut. 

 

 

MOTION 2, från Guy Welin-Berger angående auktoriserad revisor 

 

Styrelsens svar 

 

Styrelsen förstår motionärens förslag, åtminstone i nuläget då föreningen omsätter stora belopp på grund 

av de ombyggnadsprojekt som pågår som en följd av nya detaljplaner. När dessa är avslutade och 

verksamheten återgår till mer normal omfattning med endast drift och underhåll bör beslutet omprövas.  

 

Om medlemmarna så önskar ser styrelsen ingen anledning att motsätta sig att revisionen även görs av en 

extern revisor men anser att föreningen även fortsättningsvis bör utse två ordinarie revisorer samt en 

suppleant med lokal förankring i området. I motionen föreslås ”auktoriserad revisor”, vilket är en 

formell titel. Det finns även revisorer som arbetar på heltid som revisorer men inte är auktoriserade. 

Styrelsen anser att inget behov finns för att besluta om att just en auktoriserad revisor ska utses. 

Beräknad kostnad 25000-35000 kr/år. 

 

Förslag till beslut 

 

Stämman beslutar att utse en extern revisor för ett år i taget. 

Stämman beslutar att behovet av extern revisor ska prövas vid varje ordinarie stämma (årsmöte). 

 



MOTION 3, från Tore Kellquist angående stadgeändring samt rutiner angående motionstidens 

utgång 

 

Styrelsens svar 

 

Styrelsen behöver rimlig tid att bereda inkomna motioner samt besluta om förslag till behandling. 

Motioner kan många gånger vara omfattande och kräva ett utredningsarbete. Detta står i kontrast till att 

kallelsen måste tryckas i god tid före stämman (som ska ske senast 31 januari). Med hänsyn tagen till 

julledigheter innebär det att underlaget som ska tryckas i kallelsen måste vara klart i mitten av 

december. Med detta sagt är det orimligt att ha en sista dag för inlämning av motioner som är 30 

november enligt motionens förslag. Styrelsen kan dock anse att 31 oktober fungerar rent praktiskt (idag 

gäller 15 oktober). 

 

Förslag till beslut 

 

Stämman beslutar att sista dag för inlämnande av motioner ändras till 31 oktober, vilket gör att §15 i 

stadgarna får följande lydelse: 
”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall 

behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 31 oktober.” 
 

OBS – för att stadgeändring enligt ovan ska bli gällande krävs beslut på ytterligare en stämma. 

 

Stämman beslutar att uppmana styrelsen att i god tid informera om dag för årsmöte och sista dag för 

inlämnande av motion. 

 

 

MOTION 4, från Tore Kellquist angående avveckling av vägföreningen 

 

Styrelsens svar 

 

Tore Kellquist anför en lång rad argument och påstående vilka styrelsen avstår från att kommentera 

eftersom innehållet i dessa är väl känt från Tore's argumentation under många år, och här återigen 

används som stöd för det Tore Kellquist personligen kämpat för i lika många år: Att vägarna ska 

kommunaliseras! 

 

I sakfrågan vill dock styrelsen anföra följande: 

 

 Enskild väghållning är mycket vanlig i Sverige. Det förekommer i i stort sett alla kommuner i 

landet, och är mycket vanlig även i storstadsregionerna. Riksförbundet Enskilda Vägar, där 

Kummelnäs Vägförening är medlem, företräder drygt 10000 enskilda väghållare (vägföreningar 

och samfälligheter) i Sverige. I den absoluta merparten av dessa finns inga planer på att 

avveckla verksamheten. 

 

 Huvudmannaskapet i ett område kan inte strida mot vad som är föreskrivet i gällande 

detaljplaner. Eftersom det finns nyligen antagna detaljplaner som föreskriver enskilt 

huvudmannaskap i Nordöstra Kummelnäs och Västra Kummelnäs finns ingen möjlighet att 

påverka huvudmannaskapet på lång tid än. Planen i Nordöstra Kummelnäs gäller till minst år 

2021 och den i Västra Kummelnäs till minst år 2026. 

 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. Ett eventuellt beslut om att begära kommunalisering bör 

fattas av de som bor i Kummelnäs när kommunalisering kan bli aktuellt, d.v.s. tidigast någon gång på 

2020-talet. 

 

Förslag till beslut 

 

Stämman beslutar att avslå motionen. 

 

 



Styrelsens förslag till arbetsplan för 2014, utöver löpande underhåll 

 

1. Lekplats. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan om lekplats (se även punkt 5 i 

verksamhetsberättelsen). 

 

2. Västra Kummelnäs – Område F. Huvudpunkt under 2014 blir att följa kommunens VA-arbeten 

samt övervaka de delar av vägföreningens arbeten som ingår i kommunens entreprenad (avser 8 st s.k. 

”kritiska sträckor” där vägen ska höjas eller sänkas i samband med att VA läggs).  

Under 2:a halvåret 2014 kommer troligtvis en extra stämma att hållas inom sektionen för att besluta om 

deldebitering nr 3 (ca 50000 kr/fastighet i enlighet med den ursprungliga budgeten). 

 

3. 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. 

 

 

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

 

 

Arvoden till styrelsen och revisorer 
 

Styrelsen föreslår oförändrat arvode, 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. 

 

 

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

 

 

Valberedningens förslag till val: 

 

Styrelse 
 

ledamot  Anders Kuntsel omval på två år (tidigare suppleant) 

ledamot  Johan Bratthäll nyval på två år 

suppleant  Fredrik Strandberg nyval på två år 
 

Revisorer 

revisor  Lars Nordström omval på två år 

suppleant  Ann-Christine Jungmar omval på två år 
 

Valberedning 

sammankallande Anna-Lena Renqvist omval på ett år 

Ivar Häggblom omval på ett år 

Agneta Sundvall omval på ett år 

 

 



 

 

Information om gällande regler för Underhålls- & förnyelsefonden: 

 

Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet 

29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess. 

 

Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är: 

 

 Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska 

disponeras. 

 Föreningsstämma (ordinarie stämma = ”årsmöte”) beslutar om pengar ur Underhålls- & 

förnyelsefonden ska användas. 

 

 

 


