
Möte med Nacka kommun igår den 20 november 
Närvarande: Lena Hall, Tina Edén, Anna Dolk. Nacka kommun

Leif West, Christophe Lovén, Göran Wellerstrand. GEF

• Föreläggandena har avgjorts – VA senast maj 2024.

• Kommunen vill skapa förutsättningar att påbörja VA-arbetet.
• Måste påbörjas innan detaljplanerna är på plats.
• Önskar tillgång till GEFs vägmark.
• Avtal med varje berörd fastighetsägare avseende mark- och släntintrång.

• Gatukostnaderna minskar beroende på finansiering av markinlösen via 
skattekollektivet. 

• VA-kostnaden tas ut enligt aktuell taxa.
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Dagordning 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Fastställande av röstlängd. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för protokollet.

7. Redovisning av underlaget för inriktningsbeslut

8. Omröstning A – Kvalificering 

9. Omröstning B – Beslut 

10. Mötet avslutas
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Anledningen till detta extra årsmöte. 

Ändrade förutsättningar sedan årsmötet i mars 2019.

• Kommunen avser att finansiera markinlösen via skattekollektivet

• VA-föreläggandena har, efter överklagande från kommunen, beslutats 
till – senast maj 2024. 

• Kommunen vill att GEF får behålla berget mellan Gustavsviksvägen 
och Dalvägen (kommunens förstahandsalternativ)
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Vilken mark är föremål för inlösen?

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan marken schematiskt delas in i följande:

1. Övergripande.

a) Mark inom detaljplan.

b) Mark utanför detaljplan. Kommer kvarstå i GEFs ägo – ex. delar av 
Backeböl1:624 och Norrkärrsvägen.

2. GEFs mark – inom detaljplan.

a) Vägmark.

b) Nya fastigheter – ex. ängen vid Dalvägen.

c) NATURMARK – det är den här marken vi pratar om.
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Förslag att ta ställning till

1. Alla gemensamhetsytor säljs till Nacka kommun till ett 
marknadsmässigt värde. Nacka kommun finansierar inom 
skattekollektivet, ej via gatukostnader.  

2. Vi går för förslaget att ”klippa” ur området mellan Gustavsviksvägen 
och Dalvägen (berget) ur detaljplanen. 

3. Vi motsätter oss inlösen av naturmarken och eftersträvar att 
bibehålla maximal kontroll.
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