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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 

 
Styrelsen för Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening får härmed avge följande berättelse 
över verksamheten under det gångna året. 
 
Föreningsfunktionärer 
Styrelsen har under året utgjorts av: 

Claes Völcker  - ordförande 
Charlotte Egman  - sekreterare 
Fredrik Morast - ekonomiansvarig 
Lennart Dunström Carlson – markansvarig 
Janeric Jankerup – bryggansvarig 
Firman har tecknats av Claes Völcker och Fredrik Morast var för sig. 

 
Revisorer har varit Lars Törnberg och Linda Ceder. 
 
Valberedningen har varit Tommy Lindqvist (sammankallande), Åke Berggren och Ingrid 
Dellby. 
 
Kvartersmästare har under året varit, Kjell Cederholm, Tommy Egman, Lennart Dunström 
Carlson, Stig Brolin, Johan Silén, Jan Hedin, Göran Wallin och Bengt O´Konor. 
 
Årsstämma 
Den 11 mars genomfördes årstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 
34 medlemmar. 
 
Föreningen har under året haft 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster inom Kronans område.  
6 nya medlemmar har antagits under året. 
 
Administration 
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda sammanträden. 
 
De GTFFavgifter som gällt under 2009: 

• Medlemsavgift 400:- 
• Markhållningsavgift 800:-/tomt För varje tomt finns möjlighet att halvera 

markhållningsavgiften genom fyra timmars eget arbete under städdag eller efter 
överenskommelse med kvartersmästaren 

• Vattendistributionsavgift 200:- 
 
Kontakter med kommunen 
Styrelsen fortsätter att få förfrågningar från kommunen om yttranden i fall där våra medlemmar 
vill göra små avsteg från byggbestämmelserna.  Generellt ställer styrelsen sig positiv till avstegen 
om vi inte kan se att de skulle innebära några inskränkningar för övriga medlemmar. Styrelsen 
har börjat arbeta med riktlinjer för hur GTFF skall hantera förfrågningar angående avvikelser. 
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Vattendistribution 
Vattenförsörjningen har fungerat bra. Vattensystemet har skötts av Lasse Svensson och Matias 
Tuomela. 
De årliga vattenproverna visade att vattnet är tjänligt med anmärkning. 
 
Valborg 
Valborgsmässofirandet var som vanligt uppskattat och många medlemmar kom och sjöng in 
våren – för tionde gången nu! 
 
Midsommar 
Årets midsommarfest genomfördes med sedvanlig stor anslutning.  På midsommaraftonens kväll 
dök inte våra musiker upp, men under ledning av Christopher Dunström så ordnade några 
entusiastiska medlemmar alternativ musik och dansen på Österuddsbryggan kunde genomföras! 
Vårt nyinköpta partytält höll utrustning och ”musiker” torra under de skurar som kom. 
 
På midsommardagens morgon delades det ut 106 startkort till vår 5-kamp.  
Traditionsenligt kom musiker med följe marscherandes från Bergvik för att leda dansen runt 
midsommarstången. Under polynäsen räknades det till 320 dansade - ett par hundra färre än det 
brukar vara om vädret är bättre! 
 
Vårt midsommarfirande samordnas av Lenah Dunström. 
 
Fiskevård 
Tommy Egman och Niklas Lagerbäck har varit förordnade som fisketillsynsmän under året. Hans 
Rydén bistår, vid behov, som rådgivare i fiskevårdsfrågor.  
Även i år genomfördes fisketävlingen på kvällen. Grillar var tända på Örnsand och många åt sin 
middag där. Vinnare av seniorklassen i årets fisketävling blev Johan Åhrman.  
Alla vinnare genom åren och vikten på deras fångster kan du se på vår hemsida! 
 
Skogsvård 
Under året har Skogsstyrelsen utfört en skogsinventering för vår räkning – deras kommentarer 
kring vår mark kan du läsa mer om på hemsidan. 
Med Skogsstyrelsens rapport som underlag genomfördes under vinter en gallring av vår skog. De 
medlemmar som så önskade kunde i samband med detta få hjälp att fälla träd på sina egna tomter. 
 
Västeruddskajen 
Den sedan flera år planerade renoveringen av Västeruddskajen är nu genomförd. Det strålande 
resultatet ses bäst på plats. Arbetet samordnades och färdigställdes av Lennart Dunström Carlson. 
 
Jaktvård 
Jaktvårdsledaren Rune Hård har tillsammans med jaktlaget under säsongen skjutit fyra rådjur. 
Vår lite närgångna älg höll sig undan under hela jaktsäsongen! Vi har under året haft ökade 
problem med minkar. Fällor har placerats ut. 
 
Tennisklubben  
Strax efter midsommar kunde alla GTFF medlemmar vara på den tennisträning som Gullboda 
Tennisklubb (GTK) andordnade med inhyrda tennistränare.  En ”GTK Classic day”, då alla kom i 
vita kläder och matcherna spelades med träracketar genomfördes också.  Vecka 31 – vår 
tävlingsvecka samlade som vanligt många både GTK- och GTFFmedlemmar!  
Klubbens verksamhetsberättelse kan – när den är klar – hittas via GTFFs hemsida. 
Fr.o.m. 2008 råder fordonsförbud vid tennisbanan under pågående tävling! Alla inblandade har 
varit positiva till den förändringen och vi tackar för att det respekterats! 


