Styrelsens svar till motionen, och förslag till behandling
MOTION, från Rolf Ström angående trafikfrågor
Styrelsens svar
Gällande de tre Att-satserna lämnar styrelsen följande svar:
 Avstängningen av Drottningvägen med bom gjordes i september 2005 och medförde att
kommunen släppte sitt sent påkomna krav på att lägga in en trottoar längs hela Drottningvägen.
En trottoar som hade inneburit stora intrång på ett stort antal fastigheter. Dessutom sparades en
kostnad på minst två miljoner kronor för trottoaren samt ytterligare 500000 kr för markinlösen.
 Byggande av trottoar längs Regent/Viktoriavägen är kopplad till att/om det byggs ett dagis på
den tomt inom Grävlingsberg som medger det. På 10 år har ingen visat intresse för att bygga ett
dagis på tomten på Grävlingsberg. Utbildningsenheten på kommunen har kontaktats av
styrelsen, de har inga planer på att göra anspråk på tomten.
 Samråd i trafikfrågor mellan styrelsen och Nacka kommun sker löpande. T.ex. gällande
sträckan Regent/Viktoriavägen där en motion 2014 förespråkade stopplikt i femvägskorsningen.
Kommunen ville inte acceptera stopplikt men tillät att väjningsplikt infördes.
Förslag till beslut
Stämman beslutar att avslå motionen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Styrelsens förslag till arbetsplan för 2016, utöver löpande underhåll
1. Som en hastighetsdämpande åtgärd planeras en skyltad avsmalning på Solviksvägen. Avsmalningen
placeras söder om korsningen med Djupadalsvägen, ungefär vid Solviksvägen nr 30.
2. Styrelsen avser att höja säkerheten vid förskolorna med ny skyltning, beräknas till 12000 kr..
3. 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arvoden till styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår höjt arvode med 2.500 kr, till totalt 57.500 kronor, att fördela inom styrelsen.
Arvodet till revisorerna föreslås oförändrat 3.600 kronor (höjdes av stämman 2015).
Sociala avgifter tillkommer med ca 19.000 kr.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ny båtplatstilldelning vid Kummelnäs Inre Brygga
Vid stämman 30 januari 2016 kommer lottning för tilldelning av båtplatser för nästa 3-årsperiod (20172019) att göras. För 2016 gäller alltså samma båtplatsfördelning som 2015.
Intresseanmälan för perioden 2017-2019 kan göras till Annica Ring senast onsdag 27 februari 2016 på
telefon 747 98 05 eller via epost till annika.ring@kummelnas.se

Valberedningens förslag till val
Styrelse
ledamot
ledamot
suppleant

Anders Kuntsel
Johan Bratthäll
Sofia Paulsson

omval på två år
omval på två år
omval på två år

Revisorer
revisor
extern revisor

Lars Nordström
BDO/Ingrid Ståhl

omval på två år
beslut fattas årsvis

Gällande extern revisor beslutade stämman 2014-01-25 följande:

Valberedning
sammankallande

Ivar Häggblom
Anna-Lena Renqvist
Agneta Sundvall

omval på ett år
omval på ett år
omval på ett år

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Information om gällande regler för Underhålls- & förnyelsefonden
Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet
29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess.
Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är:



Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska
disponeras.
Föreningsstämma (ordinarie stämma = ”årsmöte”) beslutar om pengar ur Underhålls- &
förnyelsefonden ska användas.

