Styrelsens förslag till arbetsplan för 2017, utöver löpande underhåll
1. Som trafiksäkerhetshöjande åtgärd föreslås en grusad gångväg, 2 m bred, längs föreningens del
av Rensättravägen från Porsmosseverket till Tessinvägen. Se bild nedan för sträckningen.
För projektet kan delvis överskottsmassor från andra arbeten användas. Kostnaden beräknas till
330.000 kr, men kan finansieras med oförändrad avgift tack vare det positiva utfallet för 2016 samt att
fordringar på sektion 2D i Sydöstra Kummelnäs betalats.
Att åtgärden är angelägen visas av att det vid ett par tillfällen varit nära olyckor. Både antalet gående
och bilar har ökat på sträckan, inte minst på grund av förtätningen av permanentboende inom det
kommunaliserade Björnberget från 80 till 130 fastigheter (många också med bostadsrättsföreningar
med flera familjer). En separering av bil/fotgängare är nödvändigt också för att knyta ihop området.
2. Permanent lösning med gupp på Solviksvägen vid förskolan. Se förslag på nästa sida.
3. Lagning av potthål i Frans Mobergs väg (belagd) mellan Lövbergav. och Pråmvägen, 14.000 kr.
4. Inköp av Pacetell fartmätningskamera, som har testats kostnadsfritt på Solviksvägen under 2016.
Beräknad kostnad 20.000 kr inklusive ny loggningsprogramvara, samt 5.000 kr för databehandling av
mätvärden.
5. Kampanj för att samla in epost-adresser till medlemmarna, beräknas till 25.000 kr. Det system som
hanterar medlemsregistret kommer att kunna styra utskicken av kallelse mm till e-post respektive brev.
Detta kommer sedan att innebära besparingar för föreningen kommande år.
6. Inom sektion 2C i Västra Kummelnäs planeras gångstråk på ”spänger” mellan Wiboms trädgård
och bron vid Spångvägen. Denna åtgärd ingår i upprustningsarbetena av naturmark inom sektionen
och medel finns redan i sektionens budget.
7. Styrelsen kommer att fortsätta och vara behjälplig och delta i planarbetena i område A. Uppgiften
innebär fortsatta kontakter med myndigheter, organisationer samt politiker och tjänstemän inom Nacka
Kommun.

Gångväg vid Rensättravägen

Förslag till permanent lösning med gupp på Solviksvägen vid förskolan
Vid årsstämman 2015-01-24 bifölls en motion om gupp på Solviksvägen (grusväg) vid förskolan.
Resultatet av test med platsgupp i grusväg har inte fallit väl ut (se behandlingen av ny motion om gupp
på sidan 29). En permanent hållbar lösning för fartdämpning året runt behövs. Inte minst sedan barnantalet ökat ytterligare på Kummelnäs Förskola, och nu är uppe i närmare 130 barn. Även personalantalet och leveranser till förskolan har ökat.
Styrelsen föreslår följande för att få en permanent hållbar lösning:
Sträckan enligt bilden beläggs (med asfalt eller indränkt makadam) och förses med två gupp

De två guppen (av s.k. ”wattstyp”, som på Lövbergavägen) bör placeras mittemellan infarterna till
nr 42 & 44 respektive strax sydost om huvudbyggnaden på nr 39 (dock ej över vägtrumman).
Fördel med två gupp är att man måste sänka farten redan en bit före förskolan.
Väglängd ca 155 meter (bredd 4,5 meter) = yta ca 700 kvm
Utspetsning till 8 infarter tillkommer (om 10 kvm per infart) => ca 80 kvm
Kostnadsuppskattning (ej offertpris) inklusive moms
Asfalt (topp 4 cm)
200 kr/kvm enligt Frentabs debitering i maj 2014
IM (indränkt makadam)
100 kr/kvm (bör vara under hälften av vad asfalt kostar)
Wattsgupp inkl vita stolpar 18000 kr/gupp

Uppskattning för lösning med 2 gupp
Belagd yta
Antal gupp
Total kostnad

780 kvm
2 st

Asfalt
156.000 kr
36.000 kr
192.000 kr

IM
78.000 kr
36.000 kr
114.000 kr

I budgeten har reserverats 200.000 kr, det kan finansieras med oförändrad avgift tack vare det positiva
utfallet för 2016 samt att fordringar på sektion 2D i Sydöstra Kummelnäs betalats.

