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Proteststorm mot utomstående
som saboterar detaljplan
Efter artikeln i NVP att tre utomstående överklagat detaljplanen för Söder
Grävlingsberg, Bertil Damberg, Karin Norman och Tore Kellquist, har boende
i hela Norra Boo protesterat mot detta. Man uppfattar det som djupt orättvist
att dessa försöker gå in och styra i ett område som de själv inte bor i. Att två
av dem dessutom tillhör (s)-toppen i Boo gör inte saken bättre. Politiker, om
några, borde respektera våra demokratiska institutioner, tycker man.

Nacka-Värmdö Posten fick ta emot en
våg av telefonsamtal och insändare
redan första dagen tidningen kom ut
enligt Eva Strandberg på NVP. Anders
Carlsson på Mitt i Nacka berättar att
även dom fått ta emot många samtal och
mejl från protesterande Nacka-bor.
Bakgrunden är att man från (s) i Boo
Områdesnämnd hela tiden protesterat
mot att området fick enskilt huvudmannaskap trots att en förkrossande majoritet av de boende vill det. Då man inte
fick sin vilja igenom den normala demokratiska vägen gör man nu allt för att
sabotera planen och uppehålla den så
länge det går istället. Därigenom tar nu
de tre ovanstående personerna på sig
ansvaret för att 190 fastigeter inte får

kommunalt vatten och avlopp.
(En fastighetsägare till har enbart klagat på
detaljer kring sin tomt och hade inte försenat
planen som ensam överklagare.)
En märklig omständighet i sammanhanget är att samma personer som sitter
i styrelsen för Västra Kummelnäs Fastighetsägarförening har anmält Nacka
Kommun för att VA-anslutningen i
Norra Boo går för långsamt!
Tycker ni att detta agerande är märkligt kan ni fråga en av personerna, Karin
Norman, som kommer sitta för (s) på
träffpunkt Boo varje torsdag kl. 19:00 i
Orminge Bibliotek.
ÖKF kommer göra allt vi kan för att
påskynda den fortsatta processen hos
Länsstyrelsen.

Kan utomstående överklaga en detaljplan?

Arbetsdag söndag 2 april
– kl. 10:00 vid Kapellet

Många undrar säkert hur någon som bor långt ifrån
ett planområde kan överklaga detta.

Ta chansen att umgås med grannarna och fräscha upp
våra gemensamma naturområden. ÖKF bjuder på korvgrillning och fika!

Problemet är att i Plan- och Bygglagen specificeras
inte vem som får överklaga utan detta skall varje
instans ta ställning till. Och varje instans beslut om
överklagande-rätt kan överklagas osv. Så även om det
är osannolikt att man skulle ge utomstående rätten att
överklaga är behandlingstiden så lång i varje instans
att bara genom att försöka kan man försena en plan
med flera år. Detta visar även med all tydlighet att
överklaganden i Söder Grävlingsberg bara är till för att
sabotera för de boende.
e-post: okb@kummelnas.se

Vi träffas vid Kummelnäs Kapell kl. 10 och delar upp oss på
fyra områden – Västra Uppf.väg och strand, Östra Uppf.väg
och strand, Rudträsk och Svartputten.
Vi ska samla skräp och städa upp. Vid Västra uppf.vägens
strand ska vi dessutom sätta upp en fikaplats så att fler kan
njuta av vackra solnedgångar över fjärden i sommar!
Välkomna!
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Nu är enkäten klar för Område G
Nu har vi efter mycket arbete kommit upp i en svarsfrekvens på över 90% i enkäten för område G. Det är helt
avgörande att ha ett tydligt basmaterial som ÖKF och
Referensgruppen kan utgå ifrån när vi ska föra fram de
boendes önskemål till kommunen.
Samtidigt måste man även fortsättning engagera sig som
fastighetsägare. Det är otroligt viktigt att varje enskild fastighetsägare kommer in med synpunkter och remissvar
efter både det kommande samrådet och efter den slutliga
utställningen. Det är till slut remissvaren som är helt avgörande för att planens olika delar ska gå igenom.
En exakt och noggrann genomgång av svaren kommer vi
redovisa på årsmötet 27 maj men här kommer ett urval
åsikter från de boende i område G.

(Ett urval av resultaten. Alla är preliminära)
Vilket huvudmannaskap för vägar förordar du:
Enskilt: 77 %, Kommunalt: 11%, Vet ej: 9%, (Ej svarat: 3%)
Har ni planer/önskemål på om/tillbyggnad:
Ja: 46 %, Nej: 49%, (Ej svarat: 5%)
Vilken vägbredd vill ni ha på våra vägar (Ej Kumm.v.):
Som idag: 81%, 3,5 meter: 8%, 4,5 meter: 8%, (Ej svarat: 3%)
Vilken vägbeläggning vill ni ha på vägarna (Ej Kumm.v.):
Grus: 82 %, Asfalt: 14%, (Ej svarat: 4%)

Jag vill fälla träd på min tomt – får jag det?
Du kanske hört att det
inom större delen av Kummelnäs krävs marklov för
trädfällning för att få ta ned
träd på sin egen fastighet.
Vän av ordning kanske frågar sig varför måste man
söka lov för trädfällning på
sin egen tomt? Det enkla
svaret är att marklov är en
bestämmelse som finns för
att bevara den gröna och
vackra karaktären i Nacka.
De stora träden är viktiga i
den bebyggda miljön för
såväl människor som djur

och de utgör viktiga inslag i
landskapsbilden.
Kontakta Nacka kommuns
bygglovservice, tfn 718 94 46
om du vill veta mer. Genom
dem kan du dessutom få fina
råd om hur du kan gå tillväga med trädfällning och planering av trädbeståndet på
din tomt. Läs mer om detta
på Nacka kommuns hemsida, på
http://infobanken.nacka.se/
www/park_natur/park_
tradgard/marklov.htm

Vinterbo på bilden har inte med artikelns innehåll att göra, men visst är det ett vackert.

15 april sista dag för att lämna
motion till ÖKF Årsmöte.
Styrelsen vill bara påminna våra
medlemmar om sista dag för
motionsskrivning. För att vi ska
hinna trycka upp motionerna med
kallelsen måste vi ha dom senast

15 april 2006. Skicka dom till:
ÖKF, Box 180, 132 25 Saltsjö-Boo
eller mejla till:
okf.styrelse@kummelnas.se

e-post: okb@kummelnas.se

Väl mött på ÖKFs
Årsmöte i Kummelnäs Kapell lördag
20 maj kl.10:00.
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