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Styrelsen för Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening får härmed avge följande 

berättelse över verksamheten under det gångna året.  

 

Årsstämma 
Årstämman genomfördes i vanlig ordning i medborgarhuset den 14 mars. Stämman besöktes 

av 34 medlemmar. Föreningen har under året haft 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster 

inom Kronans område.  

 

Administration mm. 
Under året har Sven-Erik Humla, trots val av ny kassör i styrelsen, genomfört arbetet större 

delen av året. Vid nyvalda kassörens avhopp från styrelsen har redovisningen lagts på H 

Cederholm Revisionsbyrå AB. Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda 

sammanträden.  

 

Valborg 
Vårt numera tradionella valborgsmässofirande med stor brasa och korvgrillning genomfördes 

på midsommarängen.  

 

Midsommarfest 
Årets midsommarfest genomfördes för 59:e gången med sedvanlig stor anslutning På 

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

kampen på midsommardagens morgon deltog ett drygt hundratal tävlanade. På eftermiddagen 

fylldes vår midsommaräng då polynesen dansades. 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 år efter år ser till att vi får ihop vårt stora 

midsommarfirande..  

 

Hemsida 
Vår hemsida är öppnad – www.gtff.se och där huserar vi tillsammans med GTK (Gullboda 

TennisKlubb) och även Vägsamfälligheten är på väg in på samma adress. Besök gärna 

hemsidan och hjälp till att utveckla den.  

 

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

som är föreningens rådgivare i fiskevårdsfrågor. Joakim Brunzell vann för tredje året i rad 

fisketävlingen och tog därmed hem vandringspriset för alltid. Så till sommaren kommer det 

att finnas ett nytt vandringspris att tävla om. Under hösten utbildades ytterligare en 

fisketillsynsman – Niklas Lagerbäck.  

 

Dikesgrävningar 
Planerade dikesgrävningar har ej genomförts. Förhandlingar pågår med entreprenör och 

grävningarna kommer att genomföras under 2008.  

 

Brevlådor 



Uppbyggnad av den sista brevlådeställningen vid Högvägen-Strandvägen har skjutits på 

framtiden. P.g.a av att ingen medlem som har brevlåda på den aktuella platsen ännu velat bli 

sammanhållande för arbetet.  

 

Västeruddskajen 
Planering för restaurering av Västeruddskajen pågår.  

 

Avlopp Ekbergs tomt (2:11). 
Med anledning av byggnation vid Österuddsvägen har undersökningar genomförts av GTFF 

avlopp från Midsommarängen. Beslut har tagits att i samband med byggrävningar byta ut och 

komplettera GTFF:s gamla ledningar över tomtmark.  

 

Ängsslåtter 
I år slogs ängarna för tidigt och vi hade problem att få blommor till midsommarstången. Det 

stora problemet när ängarna slås för tidigt är att blommorna inte hinner fröa av sig.  

 

Markarbete övrigt 
Slåtteraggregat har inköpts för ett möjliggöra slåtter i egen regi. Bensin mm. till trimrar och 

motorsågar har inköpts. Ersättningar har utgått till medlemmar som ställt egen utrustning till 

föreningens förfogande.  

 

Jaktvård 
Jaktvårdsledaren Rune Hård har tillsammans med jaktlaget under säsongen skjutit fem rådjur.  

 

Lekplatser och badstränder 
Gamla livbojar har ersatts och kompletterats vid badbryggor och stränder. 2 bryggstegar har 

inköpts. En har monterats vid Österuddsbryggan. Den andra kommer att placeras på 

Bergviksbryggan.  

 

Bergholmsspången 
Bergholmsspången har restaurerats. Skicket var undermåligt varför beslut togs att bygga nytt. 

Även här har ett par medlemmar (Rune Hård och Leif Stranne) arbetat hårt med projektet. 

Spången ska kompletteras med soffa under 2008. Nybygget bedöms ha en livstid på ca 40 år.  

 

Eget underhåll 
God uppslutning till höstarbetet. Bl.a återställning efter stormskador genomfördes. Efteråt 

bjöds på ärtsoppa.  

 

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

Matias Tuomela. Det årliga vattenproverna visade som tidigare år att vattnet är tjänligt med 

anmärkning.  

 

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

antal deltagare under vecka 31.. Klubbens verksamhetsberättelse kan – när den är klar – hittas 

på www.gtff.se>gtk  

 

Föreningsfunktionärer 
Styrelsen har under året utgjorts av Kjell Cederholm, Charlotte Egman, Janeric Jankerup, 



Claes Völcker och under del av året – Annika Bengtsson. Firman har tecknats av Kjell 

Cederholm och Sven-Erik Humla (som hjälpte oss under året) var för sig. Revisorer har varit 

Lars Törnberg och Linda Ceder. Tommy Lindqvist (sammankallande), Åke Berggren och 

Annckieh Hallgren har utgjort valberedning.  

 


