Bästa medlemmar!
Stämningen på förra årsmötet var glädjande, konstruktiv och skedde i positiv anda. Vi
sitter alla 714 fastigheter i samma ”båt” och skall alla verka för områdets bästa. Jag ser
fram emot en upprepning.
Boka in söndag 28 januari i Kummelnäs Kapell.
Nytt för i år är att registrering av medlemmarna sker mellan 09:30 och 10:00. Under
den tiden serverar skolklass från Backaboskolan kaffe och bulle. Mötet börjar 10:00.
Också nytt för i år är att årsredovisningen inte kommer att delas ut på mötet. All
information kommer att visas på en duk med projektorns digitala hjälp. I kallelsen
finner ni hänvisning till föreningens hemsida där ni kan själva ladda ner handlingarna.
Det går förstås också bra att ta med sig Ipad, mobilen, eller datorn för att läsa
handlingarna.
Styrelsen går till medlemmarna med några nya förslag på projekt:
 En plan för att börja bekämpning av förekomsten av björnloka och parkslide
 Efter synpunkter i vintras från ett antal gångtrafikanter om halka på
vägkanterna, föreslår styrelsen halkbekämpning över vägbanans hela bredd
längs särskilt besvärliga sträckor.
 Föreningen har byggt upp fonderad medel som nu föreslås användas för att
ombyggläggning av del av Frans Mobergsväg och Lövbergavägen.
 Biotopen i Wiboms Tomter (Solviksvägen) är under ständig utveckling.
Möjlighet att ingå i Nacka Kommuns kommande nya reservat, Rensättra,
diskuterar vi på stämman.
 Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp – Park och Natur – skapas för att
vidareutveckla de fantastiska värden Kummelnäs har begåvats med.
Ekonomin i föreningen är god. Budgeten har kunnat hållas. Detsamma gäller
projektbudgetarna för de pågående vägupprustningarna i respektive
planområde/sektion.
Detaljplan för Område A – den sista delen av området – beräknas antas under 2018 OM
ingen överklagar.
Kom ihåg att varje fastighet har rätt att ta med sig 3 fullmakter som den får företräda
på stämman. Ju större underlag för alla beslut, desto mera demokrati.

Vi ses söndag 28 januari från kl 09:30 i Kummelnäs Kapell.
Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se, 070-5478850
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