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Medlemmar 
 
Föreningen består av 767 medlemmar. 476 fastigheter (63%) är permanentboende vilket är 7 flera än 
föregående året. 191 fastigheter (25%) är fritidsboende, vilket är 8 färre än året innan.  89 fastigheter 
(12%) är obebyggda tomter, 5 fler än föregående år. Dessutom finns det 11 verksamheter som betalar 
slitageavgift p.g.a. den förhöjda trafiken de alstrar. De är: Kummelnäs Varv, två daghem, Grävlingsberg, 
Kummelnäs Kapell, Tennisbanan, Kolonilotterna, Sågsjöbadet, Telias telefonstation, Lövbergavikens 
Båtsällskap och Värmdö Fastighetsproduktion. 
 
Föreningen förvaltar ca. 19 km väg vilket gör KVF till den 13:e största vägföreningen i Sverige. 
 
Sammanträden 
 
Styrelsen har under året hållit 6 sammanträden. Däremellan har löpande tät kontakt hållits mellan 
styrelseledamöterna per email. 26 möten har ägt rum påkallade av enskilda fastighetsägare. Kommunala 
myndigheter har uppvaktats 369 gånger, drygt 1680 in- och utgåendeskrivelser har behandlats.  
 
Ekonomi 
 
Kostnad för underhåll av KVFs vägnätet är låg, ca. 11 kronor per kvadratmeter väg. KVFs kostnad kan 
jämföras med den schablon som Nacka Kommun räknar med för grusvägar, drygt 25 kronor, en siffra som 
stämmer väl med Vägverkets beräkningar. 



Det kommunala bidraget, har inte höjts sedan 1990, vilket betyder att värdet har urholkats med ca 74%.  
 
Bidraget är, som tidigare, utformat så att permanentboende får sin vägavgift subventionerad med 500 
kronor per år. Politikerna resonerar  så att de fastighetsägare som inte betalar skatt till Nacka Kommun  
(samtliga fritidsboende) skall stå för sina egna vägavgifter. En fastighet anses definitionsmässigt vara 
permanentbebodd om någon person finns mantalsskriven på adressen. 
 
Styrelsen anser – och har under femton år upprepade gånger till berörda myndigheter framfört – att allt 
vägunderhåll bör finansieras via skattesedeln, vare sig det sker i kommunalt eller enskilt regi.  
 
Viktiga Händelser under det gångna året: 
 
1. Planläggning av Kummelnäs fortsätter, indelad i fyra områden: Söder Grävlingsberg, område E 
(Björnberget), område F (Västra Kummelnäs) samt område G (södra delen av Östra Kummelnäs). 
Styrelsen har deltagit i möten och uppvaktat representanter från Nacka Kommun, haft kontakter med 
Vägverket,  Länsstyrelsen, Riksförbundet för Enskilt Väghållning, Sågsjöns Fastighetägarförening, Östra 
Kummelnäs Fastighetsägareförening, samt vägföreningens juridiska ombud, Lindhés Advokatbyrå. 
Dessutom har löpande kontakter hållits med refererensgruppen för område F (Västra). Representanter från 
samtliga politiska partier i Nacka har uppvaktats. Detaljplanen för Söder Grävlingsberg godkändes av 
Kommunfullmäktige men överklagades av tre personer, till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog deras 
överklagan med motiveringen att de inte är sakägare eftersom de bor utanför planområdet. 
 
Föreningen har tecknat ett avtal med Nacka kommun om hur vägombyggnadsarbeten och kommunens 
VA-arbeten skall utföras och samordnas inom planområdet Gsöder Grävlingsberg. Avtalet träder i kraft 
när en plan med enskilt huvudmannaskap vinner laga kraft. Avtalet gäller enbart inom det aktuella 
planområdet och berör inte övriga fastighetsägare. Avtalet finns i sin helhet på: 
www.kummelnas.se/kvf/arkiv/051011_avtal_KVF_kommunen_SGberg.htm 
 
Samtliga politiska partier i Nacka (ca 78% av valmanskåren) – utom Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet – stödjer principen om medborgarbestämmande – att det är de boende som själva bör få 
välja om de vill ha enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. 
 
2. Kummelnäs Inre. Föreningens fem båtplatser har varit uthyrda till fastighetsägare inom området. 
Genom lottning tilldelades platserna för en period om högst 3 år med början 2005 vartefter ny lottning 
sker. En gästplats finns för tillfällig förtöjning om högst 24 timmar. Samtliga platser har iordningställts 
med bojsten, kätting, bojar samt bryggförtöjning till en kostnad av 20.135 kronor. Nytt bord till yttre delen 
av bryggan samt ett kombinerat stort bord med fasta bänkar till gräsmattan, kostnad 8.338 kronor. 
 
3. Vägarbeten. Punktvis justering av toppbeläggning av del av Lövbergavägen har gjorts. 
Ett slyröjningsprogram genomförts under sensommaren till en kostnad av 13.918 kronor. Detta har 
fokuserat på tre områden:  
– siktförbättringar i korsningar 
– vegetation som hänger in över vägbanan 
– vegetation som skymmer ljuset från gatlamporna 
Slyröjningen kommer att fortsätta under 2006. Styrelsen tar gärna emot förslag på åtgärdspunkter. 
 
4. Vinterunderhåll. Precis som för hela Stockholmsregion, har även vi haft 105 snödagar vilket 
krävt väsentligt mycket mer plogningsinsatser än ett genomsnittsår.  Huvudregeln för plogning är 5 cm 
blöt snö och 10 cm lössnö.  
 
5. Trafikomläggning på Drottningvägen. Omläggningen innebär att två lokalgator skapas i området 
kring Drottningvägen, genom att Drottningvägen stängts av för biltrafik med genomfartshinder strax söder 



om korsningen med Regentvägen. Gående, barnvagnar och cyklister kan dock passera obehindrat, även 
vintertid. Brandförsvaret har nyckel till bommen. 
 
Boende längs Drottningvägen har uttryckt att de upplever att viss genomfartstrafik finns idag och 
kommunens planenhet anser att vägen ”har genomfartskaraktär”. 
 
I förslaget till detaljplanen för planområdet Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg ansåg kommunen att 
Drottningvägeen i ännu högre grad kan bli en genomfartsväg. Framtida detaljplaner kommer att innebära 
ökat antal permanent boende i området och därmed ökad trafik. Styrelsens resonerade så  att det är vore 
olämpligt att leda genomfartstrafik längs Drottningvägen. Västra (södra) delen av Drottningvägen har 
smalt vägområde och är relativt kurvig. 
 
För att förekomma framtida trafikökning och därmed eventuella trafikproblem ansåg styrelsen att 
avstängning var en lämplig åtgärd. 
 
Styrelsens beslut har förankrats hos berörda myndigheter, organisationer och serviceföretag: 
Polisen, Nacka Kommun, Brandförsvaret, Riksförbundet för Enskild Väghållning, Posten, Citymail,  
Premo (tidningsbuden) SITA (soptömning) och CIJA-tank. Inga invändningar fanns, ej heller några 
formella hinder. 
 
6. Trafikmätning. Socialdemokraterna i Boo & Nacka har anklagat vägföreningen för att 
trafikomläggningen på Drottningvägen ska ha lett till kratfigt ökad trafik på andra vägar. I bland annat 
antagandebeslutet för detaljplanen för Söder Grävlingsberg står att läsa "... har biltrafiken förbi 
Kummelnäs daghem och på Solviksvägen ökat markant." (Kommunfullmäktige 2005-12-12 §288). För att 
bemöta detta har vägföreningen låtit Nacka kommun sätta upp mätutrustning för att räkna antalet fordon. 
 
På Viktoriavägen var medelantalet per vardag 116 fordon/dygn efter avstängningen. Vid tidigare mätning 
före avstängningen var siffran 86 fordon/dygn. Ökningen på Viktoriavägen är alltså 30 fordon/dygn.  
 
På Kummelnäsvägen utanför Kummelnäs förskola var medelantalet 410 fordon/dygn efter avstängningen. 
Om man antar att hela ökningen på Viktoriavägen numera kör utanför Kummelnäs förskola (vilket är 
osannolikt, eftersom även Kummelnäsvägen söderut finns att välja) skulle det betyda att medelantalet var 
380 fordon/dygn före avstängningen. Ökningen utanför förskolan kan alltså vara maximalt 8% (troligtvis 
lägre), vilket kan anses vara marginellt. 
 
På Solviksvägen var medelantalet vid mätningen 192 fordon/dygn, vilket kan jämföras med de siffror på 
225 fordon/dygn som redovisades av konsultbolaget WSP för ett par år sedan. Inte heller detta kan anses 
vara högt, och framför allt ingen markant ökning. 
 
På helgerna är antalet fordon per väg lägre, helgsiffrorna ingår inte i medelvärdena ovan. 
 
Med stöd av mätningarna anser styrelsen socialdemokraternas anklagelser vara felaktiga. 
 
7. Trafikspeglar & Vägmärken. Spegeln vid Borevägen/Kummelnäsvägen har bytts ut, dessutom har 
ytterligare en spegel monterats i samma korsning för sikt norrut på Kummelnäsvägen. Ny spegel vid 
Föreningsvägen/Lövbergavägen. Ett antal vägmärken och vägnamnskyltar har bytts ut eftersom de var 
mycket slitna. 
 
8. Vägsopning. Föreningens belagda vägar sopades av ett fotbollslag från Boo FF (15 föräldrar och 15 
barn) till en kostnad av 5.000 kronor. 
 



9. Vandalism. Orienteringstavlorna har klottersanerats och tre av dem har fått nya belysningsarmaturer 
eftersom dessa krossats. Vägmärken har klottersanerats. Reflektor vid vägguppen har slitits bort åtskilliga 
gånger och fått ersättas. Medlemmarna uppmanas att till styrelsen rapportera ev. iaktagelser som kan leda 
till att förövarna kan polisanmälas.  
 
10. www.kummelnas.se/kvf. Hemsidan är en viktig del av föreningens verksamhet. Den uppdateras 
löpande och har ca 300 besök vare månad. För att uppnå största möjliga insyn i föreningens verksamhet, 
finns våra stadgar, kontaktvägar till styrelsen, kallelse & protokoll samt all aktuell information tillgänglig 
på hemsidan.  
 
11. Räntefondkonto. Som komplement till föreningens bankkonto har ett räntefondkonto öppnats i 
Föreningssparbanken för att förbättra förräntningen på föreningens tillgångar. De senaste årens 
räntesänkningar har gjort att det vanliga bankkontot i år bara gav 35 kronor i ränta, räntefondkontot 
däremot gav 2.543 kronor. 
 
12.Valborgsmässobrasan tändes för fjärde året (2005) vid Kummelnäs Inre Brygga. Ca. 250 personer 
deltog. Styrelsen avser att vidareutveckla denna tradition under kommande år. 
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