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Brev från Ordförande
Glada nyheter! Nacka kommun har beslutat att höja bidraget till enskild väghållning med 16%
efter att bidraget stått stilla i manga år. Bättre sent än aldrig!
KVF kommer enbart att använda Bankgiro 611-1827 (Plusgiro har upphört)
Plusgirokontot har avslutats därför att möjligheten att hämta pengar från Plusgiro till
Swedbank-konto försvinner. Det blir en direkt besparing på ca 4000 kr/år.
Att behålla Postgiro hade dessutom tvingat fram en merkostnad för dubbel administration.
Stort ekonomiskt hot avvärjt
Vägföreningen har sedan 50-talet bekostat uppsättning av stolpar och vägarmaturer vartefter
Nacka Kommun har svarat för drift och underhåll. En tjänsteskrivelse från Vägenheten föreslog
att KVF skulle överta ansvaret för drift och underhåll. Till politikerna redovisades att
förändringen endast skulle innebära “en marginell” kostnad för vägföreningen. Efter en
omfattande utredning kom styrelsen fram till att tjänsteskrivelsens påstående var direkt
felaktigt. Förslaget skulle kosta KVF ca 425000 kr per år! Styrelsen krävde att Vägenheten
skulle åläggas att redovisa ett korrekt sifferunderlag. Så skedde dock inte.
Kommunalrådet Mats Gerdau (M) uppvaktades och vid behandling av ärendet gjordes följande
protokollsanteckning:
Mats Gerdau lät för Moderaternas kommunstyrelsegrupp anteckna följande: ”Separeringen av
ansvaret för vägbelysningen har juridiska orsaker, inte ekonomiska. Vi i Alliansen ska sträva efter
att kompensera vägföreningarna för de ökade kostnader för drift och underhåll som förändringen
medför.”
Styrelsen har därefter uppvaktat samtliga övriga politiska partier som deklarerat att de står
bakom principen om kostnadsneutralitet för KVF.
Parkeringsförbud vintertid
Förra årsmötet beslutade att styrelsen skulle verka för parkeringsförbud vintertid för att
underlätta för både sandning och snöröjning. Diskussioner pågår fortfarande med Nacka
Kommun om bl.a. krav på skyltning och övervakning. Beslut lär väl dröja till 2016.
Wiboms Trädgård vid Solviksvägen
Naturmarken har utvecklats vidare: vissa stigar har försetts med träflis, spänger har lagts ut på
sankmark, fortsatt gallring har skett i samråd med Boo Miljö- & Naturvänner. Njut av vår egen
biotop!
“Chikan” (avsmalning) har anlagts på Solviksvägen för att dämpa farten mot förskolan.
Styrelsen har av boende uppvaktats om att ett fåtal “fartdårar” kör för fort. Dämpa farten!
Vi ses på årsstämman lördag 30 januari, kl 10:00 i Kummelnäs Kapell
Kom ihåg att varje fastighet äger rätt att med fullmakt företräda tre andra fastigheter.
Gör era röster hörda!
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