
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 

2006  

Styrelsen för Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening får härmed avge följande 

berättelse över verksamheten under det gångna året.  

Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda sammanträden.  

Föreningen har under året haft 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster inom Kronans 

område.  

 

De frivilliga arbetsinsatserna har fungerat tillfredsställande. Såväl kvartersmästarna som 

övriga medlemmar har visat ett ökat engagemang vilket är glädjande. Ca 80% av 

medlemmarna deltar under höstarbetet. Reduktion av årsavgiften för utförd arbetsinsats 

kommer att ske i samband med utskick av årets inbetalningskort. Även i år serverades 

ärtsoppa efter arbetet och arrangörerna ska ha ett stort tack.  

 

Vattenförsörjningen har fungerat bra. Vattensystemet har skötts av Lasse Svensson och 

Matias Tuomela, som ska ha ett stort tack för ett utmärkt arbete.  

Under året har normalt underhåll utförts.  

En båt har skänkts till vattenförsörjningen, dock med några bottenskador som lagats av 

välvilliga medlemmar. Under 2006 har det vid kontakter med kommunen framkommit att vårt 

vattensystem kan behöva ses över, eventuellt med reningsfunktion. Styrelsen har utrett frågan 

under året och uttaget av sommarvatten är så lågt att inga extraordinära åtgärder kommer att 

behövas. Prover har tagits och vattnet är tjänligt med anmärkning.  

 

Brevlådeställning har satts upp vid Högvägen-Tvärvägen och vid Skramsövägen. Sofforna i 

området har kompletterats på flera ställen. "Saftbänkar" har anskaffats för Örnsand och 

Midsommarängen.  

 

El har dragits fram till midsommarängen/tennisbanan.  

 

Valborgsmässofirande med stor brasa och korvgrillning genomfördes på midsommarängen 

under ledning av Claes Völker och Lars Törnberg. Ett stort tack även till dem.  

 

Midsommarfesten som avhölls för 58:e gången genomfördes med sedvanlig stor anslutning På 

midsommaraftonens kväll spelade tre glada spelemän upp till dans på Österuddsbryggan. I 5-

kampen deltog ca.100 barn trots dåligt väder och ca. 500 personer dansade polynesen. Martin 

Hellström, Göran och Olle Bolander stod för musiken och Kjell Kennerholm för sången. 

Lenah Dunström höll ihop planeringen tillsammans med ett antal entusiaster. Ett stort tack till 

er alla som gjort midsommarfirandet möjligt.  

 

Fiskevårdstillsyn har bedrivits av Tommy Egman och Piotr Lukaszewicz med Hans Rydén 

som är föreningens rådgivare i fiskevårdsfrågor.  

Fisketävlingen genomfördes i sedvanlig ordning såväl deltagande som fångad fisk minskar. 

Deltagarantalet var i år 18 st. Vinnare: Joakim Brunzell med en fångst på 2.500 gr  

 

Gullboda Tennisklubb (GTK) genomförde enligt tradition klubbmästerskapet med ett stort 

antal deltagare - w31. Klubbens verksamhetsberättelse kan beställas hos Annckieh Hallgren., 

tfn 08-183418.  



 

Jaktvårdsledaren Rune Hård har rapporterat att det under den senaste jaktsäsongen skjutits ett 

rådjur. Avskjutning kommer att fortsätta inom området kommande jaktsäsong.  

 

Styrelsen har under året utgjorts av Kjell Cederholm, Tommy Lindqvist, Sven-Erik Humla, 

Charlotte Egman och Jan-Erik Jankerup. Firman har tecknats av Kjell Cederholm och Sven-

Erik Humla var för sig.  

 

Revisorer har varit Lars Törnberg och Claes Völcker  

Hans Dirtoft (sammankallande), Åke Berggren och Annckieh Hallgren har utgjort 

valberedning.  

 


