Styrelsens förslag till arbetsplan för 2018, utöver löpande underhåll
Frans Mobergsväg. Ombeläggs med asfalt, ca 150m. KVF och varvet delar kostnaden lika. Hälften av
KVFs kostnad föreslås att bekostas av fonderade medel. Uppskattad kostnad för KVFs del 80-110.000
kr, beroende på upphandling och hur mycket underarbete som krävs efter vintern och tjäle.
Steniga backen (sista delen av Lövbergavägen). Beläggs med oljegrus Y1B, ca 120m. Kostnad
uppskattas till 100-130.000 kr beroende av upphandling samt behov av underarbete. 50% av
kostnaden föreslås täckas av fonderade medel.
Bekämpning av parkslide och björnloka. Styrelsen har under året diskuterat behovet av en plan för
att bevara och stärka den biologiska mångfalden i området. En viktig del i detta utgörs av problemet
med den invasiva växten parkslide, som styrelsen efter inventering hittat på 38 olika ställen. Ett
liknande men mindre utbrett problem utgörs av växten björnloka som även kan orsaka brännskador.
Styrelsen anser att båda dessa arter behöver bekämpas aktivt med mekaniska metoder, som bedöms
vara både det effektivaste och miljövänligaste sättet (källa: Naturskyddsföreningen,
Kemikalieinspektionen, Nacka kommun). Information till de boende är också viktigt, för att begränsa
spridningen av parkslide men även eftersom vägföreningen inte får använda gemensamma medel till
att utföra arbeten på tomtmark (trots tomtägarens medgivande).
Styrelsen avser använda föreningsstämman som ett tillfälle för information till de boende, och
kommer även föreslå stämman att bifalla en motion för att avsätta medel för bekämpning av
parkslide (och samtidig bekämpning av björnloka). Under det kommande året avser styrelsen också
arbeta vidare med frågan, som en del av en bredare plan för frågan om biologisk mångfald och
omhändertagande av våra gemensamma naturresurser. Styrelsen föreslår en budget på 30.000 kr.
Kummelnäs Inre. För att höja säkerheten, öka trivsel och tillgänglighet i området föreslår styrelsen
att 30.000 kr avsätts till åtgärder i form av belysning och att ett par fast monterade papperskorgar.
Förhöjd halkbekämpning. För att framför allt underlätta för fotgängare föreslår styrelsen dubbel
sandning av vissa partier av vägnätet där halkan kan vara särskilt besvärlig, såsom branta backar.
Kostnaden uppskattas till 50.000kr och utvärderas årligen.
Wiboms Trädgård. Nacka Kommun har föreslagit att marken ingår i den blivande ”Rensättra
Naturreservatet”. Styrelsen ställer sig positiv och föreslår att arbeta vidare efter denna intention
under förutsättningen att KVF behåller bestämmanderätt över bl. a. stigar, bänkar, ev. lekplats, mm.
Projektledning inom område G. Förra årets stämma beslöt att Victor Brott/Tommy Lundberg skulle
överta projektledning av område G från 1 juni 2017 fram till nästa årsstämma. Under denna period
har Victor Brott stått för projektledning till en kostnad av 4.581 inklusive sociala avgifter.
Det uppdrogs åt styrelsen att till nästa stämma ”lägga fram en utvärdering samt redovisa alternativt
förslag”.
Styrelsen har lagt ut följande text på föreningens hemsida:
Styrelsens efterlyser intresserade medlemmar för att projektleda det fortsatta iståndsättningsarbeten
inom planområde G. Efterfrågade kvalifikationer är att kunna planläggning, vägbyggnadsteknik,
vatten- och avloppsutbyggnad. Arbetet utföres mot faktura. Anmälan görs till styrelsen.

