
Bästa Gustavsvikare, 

Nu har först hösten och sedan även vintern hunnit göra sitt intåg. Det känns som länge sedan nu men 
andra helgen i oktober hade vi vår gemensamma höststäddag. Midsommarstången togs ned, 
gångstigar och badplats rensades från sly, badstranden krattades, trampolin och badbrygga togs in 
m.m. Vi var ca 35 personer som deltog, vilket är bättre än vid vårens städdag, även om vi nog hade 
hoppats på fler.  

Runt om i vårt område har också potthål lagats i asfaltsvägarna, hål i grusvägarna har fyllts igen och 
vägarna har sladdats (jämnats till). En schaktning har gjorts på Dalvägen då viss skada uppkommit 
vid markundersökningar.  

När det gäller planarbetet rullar det på för fullt. GEF styrelse har haft ett par möten med Nacka 
kommun angående Gustavsviksvägen-Dalvägen-planen. Detta har i sin tur föranlett ett extra årsmöte 
för GEFs medlemmar, då styrelsen önskar föra vidare den information vi har samt att vi gemensamt 
behöver ta ställning till hur planfrågan skall drivas framöver. Vi ser fram emot att få se så många som 
möjligt av er i Björknässkolans aula den 17 november kl 19.00. Vi kommer där också att rösta i frågan 
utefter utskickad kallelse. Har man inte möjlighet att närvara och ändå vill rösta går det bra att annan 
medlem företräder med fullmakt.  

I början av november deltog också representant från GEF styrelse i ett gemensamt samråd med tre 
andra vägföreningar i Södra Boo; Grundets-, Baggenshöjdens och Baggensviks vägföreningar. Mötet 
var informellt och syftet var att prata sig samman, utbyta information och erfarenheter. Något konkret 
resultat kom inte ut av detta första möte men då vi tillsammans har nära 500 fastigheter med minst 
tusen boende är det inte en helt obetydlig röst i Nackas politiska liv och således en kanal värd att 
bygga vidare på.  

Mjölkudden- Gustavsviks Gård-planen ligger ute för samråd. Samrådet pågår 19e till 30e november, 
så senast 30e november skall eventuella synpunkter vara Nacka kommun tillhanda. Under 
samrådstiden kan du se planförslaget och gatukostnadsutredningen i utställningshallen i Nacka 
Stadshus, Granitvägen 15. Vänligen se Nacka kommuns hemsida för aktuell och mer information. 

Vi avslutar med att rikta blickarna mot midsommar och flagga för en 
möjlighet för den som tycker det skulle vara roligt att engagera sig i vår 
fina midsommartradition. Vi behöver en ansvarig för nästa års firande, 
eller för fler år – ännu bättre! Detta innebär en del jobb men är också 
väldigt roligt. Det är en möjlighet att få många nya kontakter med grannar 
och andra eldsjälar. Såklart går det också att dela på denna roll om man 
är några stycken som kan tänka sig att hjälpas åt. God överlämning 
utlovas. Är du intresserad, vänligen maila till info.gustavsvik@gmail.com 

Ha det gott och så ses vi på torsdag! 

Hälsningar från Styrelsen genom Bosse och Sofia 

 


