Brev från Ordförande
Bästa Kummelnäsbor,
Årets årsstämma upplevdes av många deltagare som en av de mest konstruktiva och
vänligaste på väldigt många år. Utifrån min horisont som ordförande sedan 1986 så kan
jag inget annat än instämma. Tack alla mötesdeltagare!
Styrelsen har beslutat att hålla en extra föreningsstämma måndag 7 mars kl 19:00 i
Kummelnäs Kapell. Detta för att få medlemmarnas formella beslut att ansöka om en
förrättning för det sista av sju delområden - område A - samt att anta de nya stadgarna
för andra gången. Separat kallelse kommer.
Ett första möte för område A ägde nyligen rum med Plankontoret, så bollen har sakta
börjat rulla. De tre kommunala politiska beslut som krävs beräknas kunna fattas senast
januari 2017. Upprustning av vägnätet planeras därefter ske under 2017.
Vägupprustning av område G kommer igång nu till våren och beräknas bli klar till 15
oktober. Efter det kan kommunen påbörja anläggandet av vatten och avlopp. Räkna
med att det därefter tar två år tills alla fastigheter är inkopplade.
Nacka Kommun har fattat beslut om parkeringsförbud vintertid i hela Kummelnäs.
Zonskyltning sker de närmaste veckorna. Kommunens P-vakter utför kontrollen.
Vår nya hemsida har lanserats. Där hittar du det mesta som rör fattade beslut, ekonomi,
kartor/väginformation, regler vid byggande, kontaktuppgifter till styrelsen samt
uppgifter om alla de pågående detaljplanerna:

www.kummelnasvagforening.se
Upprustningen fortsätter av Wiboms Trädgård på Solviksvägen, ett ca 20.000 m2 stort
naturområde som föreningen tog över för fem år sedan. Trädgården, som Revisorn
Wibom anlade på tjugotalet, innehåller växter från såväl olika europeiska länder som
från östra Nordamerika, en del av dem mycket sällsynta. Området betraktas som en
biotop med fina egenskaper för en väldig varierad växtlighet. Tillsammans med bl.a.
Boo Miljö & Naturvänner och biologer, kommer vi att vidareutveckla området med
flisade stigar, spänger, en meditationsplats med ekbänkar, och skyltar som förklarar
mångfalden av plantor, träd mm. Det är ett intressant och spännande område att
utforska, inte minst tillsammans med era barn.
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