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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 

 

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 
Dennis Södergren – bryggansvarig 
 

Därutöver har Leif Nederman varit adjungerad. 
 
Firman har tecknats av Claes Völcker och Fredrik Morast var för sig. 
 
Revisorer har varit Linda Ceder och Lars Törnberg. 
 
Valberedningen har varit Tommy Lindqvist (sammankallande), och Åke Berggren. 
 
Kvartersmästare har under året varit Rune Hård, Lennart Dunström Carlson, Jan Hedin, Johan 
Silén, Tommy Egman, Göran Wallin, Bengt O´Konor, Kjell Cederholm samt för det nygamla 
området ”Flatskär och Skyllerholmen” Jan Westerberg. 
 
Årsstämma 
Den 10 mars genomfördes årstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 
51 medlemmar - fler än vanligt p.g.a. frågan om extra utdebitering för att klara 
Österuddsbryggans reparation/ombyggnad. 
 
Föreningen har under året haft 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster inom Kronans område.  
4 nya medlemmar har antagits under året. 
 
Administration 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
De GTFFavgifter som gällt under 2010: 

 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:- 
 
Styrelsen har under året tittat på om det finns möjlighet att på något sätt säkra framtida 
investeringar enligt uppdrag från stämman 2010. Det har visat sig vara svårt och dyrt att t.ex. 
stycka av tomter. Rapport lämnas på stämman 2011. 
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Kontakter med kommunen 
Styrelsen fortsätter att få förfrågningar från kommunen om yttranden i fall där medlemmar vill 
göra små avsteg från byggbestämmelserna.  Generellt ställer styrelsen sig positiv till avstegen om 
man inte kan se att de skulle innebära några inskränkningar för övriga medlemmar. Styrelsen har 
fastställt riktlinjer för hur GTFF skall hantera förfrågningar angående avvikelser. Riktlinjerna i 
sin helt finns på GTFFs hemsida. 
 
Vattendistribution 
Vattenförsörjningen har fungerat bra. Vattensystemet har skötts av Lasse Svensson och Johan 
Silén. De årliga vattenproverna visade att vattnet var otjänligt gällande ena värdet, mer info om 
detta har satts upp på anslagstavlorna. 
 
Valborg 
Det traditionsenliga valborgsmässofirandet besöktes av många medlemmar, nu med Johan Silén 
och Kent Holmstedt som brandvakter.  
 
Midsommar 
I år hölls bryggdansen på midsommaraftonskväll provisoriskt på Österuddsbron, i väntan på den 
nya Österuddsbryggan (se nedan). Återigen var vädret fint och stämningen trevlig! 
 
Denna midsommar var vädret minst sagt växlande. På midsommardagens morgon delades det ut 
104 startkort till vår 5-kamp och vi hade fantasiskt varmt och skönt väder. Några små regnstänk 
kom under den avslutande prisutdelningen. 
Under lunchpausen kom det både hagel och åska!  
15 minuter innan musikerna från Bergvik kom till ängen så pågick det ett snöbollskrig på ängen! 
Trots detta kunde vårt traditionsenliga midsommarfirande genomföras utan regn och solen tittade 
t.o.m. fram ett par gånger. Under polynäsen räknades det till 310 dansade.  
 
Vårt midsommarfirande samordnas av Lenah Dunström. 
 
Fiskevård 
Tommy Egman och Niklas Lagerbäck har varit förordnade som fisketillsynsmän under året.  
 
Fisketävling - På grund av kraftigt regn under hela kvällen och ca 13 grader i luften så blev 
fisketävlingen i stort sett en familjeuppgörelse i släkten Brunzell/Frondell. 
Det var bara 11 deltagare varav 7 hade fångst. 
Joakim Brunzell vann med två fina jämnstora gäddor på totalt 4,1 kg. 
Pappa Christer var tvåa, också med två gäddor, varav den ena var ganska liten. 
  
Juniorklassen vanns av Anton Frondell som fått upp några abborrar, dels vid Örnsandsbryggan 
och dels i Gullboda sjön. 
Alla vinnare genom åren och vikten på deras fångster kan du se på vår hemsida! 
 
Skogsvård 
Många medlemmar har under året hjälp till att städa småkvistar och grenar efter den stora 
skogsavverkning som vi lät göra förra året. 
 
Österudddsbryggan 
Precis när arbetet med renoveringen av Österuddsbryggan skulle börja så återtog Länsstyrelsen 
Kommunens godkännande av vårt projekt. Efter samråd med Länsstyrelsen har vi nu justerat 
förslaget något. I dagsläget inväntas nytt beslut från Kommunen. Fylligare rapport ges på 
stämman. 
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Jaktvård 
Jaktvårdsledaren Rune Hård har tillsammans med jaktlaget skjutit två rådjur under säsongen.  
 
Kontakt med medlemmar 
Med kallelsen till stämman skickades det med ett följebrev med lite aktuell info från styrelsen.  
Då styrelsen tyckte det var mycket på gång i föreningen (Österuddsbryggan, otjänligt vattenprov, 
rutten gungställning, ny badstege Örnsand samt kvistrensning efter skogsavverkningen) under 
sommaren så skickades det ut ett brev via e-post till de medlemmar som lämnat in en e-
postadress. För övriga medlemmar fanns samma brev även på våra anslagstavlor. 
 
Farliga bryggor 
Under flera år har det – inom vårt område – funnits ett par bryggor som förfallit mer och mer. 
Under årets säsong har två av dem renoverats och den tredje är på gång.  
 
Strömförande ledningar i Uddafladen 
Styrelsen har uppmärksammat att det finns flera omärkta undervattenskablar i Uddafladen. 
Kablarna är nu utmärkta hos Vattenfall. Nu ligger GTFF på Vattenfall för att få dem utmärkta 
även i naturen.  
 
Parkering Österudd 
Styrelsen har tillsammans med representanter från öarna bestämt hur parkeringen vid Österudd 
ska skötas. Öborna, via kvartersmästaren, ansvarar själva för att parkeringen sköts snyggt och hur 
de fördelar platserna. De disponerar parkeringen innanför Uddholmen och den vänstra sidan av 
vägen fram mot Österudd.  
 
Orienteringskarta 
En ny orienteringskarta har tagits fram under året och anslagits på våra anslagstavlor. Den visar 
våra vanligaste promenad-/joggingstråk på GTFFs område. 
 
Gungställningen på ängen 
Tyvärr var vår gungställning på midsommarängen rutten och det finns inte möjlighet att montera 
en ny då EU-reglerna med bl.a. krav på årlig besiktning av behörig besiktningsman känns för 
omständligt och dyrt. 
 
Tennisklubben  
Strax efter midsommar kunde alla GTFF medlemmar vara på den tennisträning som Gullboda 
Tennisklubb(GTK) anordnade med inhyrd 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! 
 
Gullboda Golfen 
Christer Brunzell har flera år ordnat en golftävling för alla golfspelande GTFFare, inbjudan sker 
via våra anslagstavlor. 
Tävlingen spelades, som vanligt, på Nynäshamns GK, Körunda. 
Denna gång var det soligt, en av sommarens varmaste dagar, som avslutades med prisutdelning 
på restaurangaltanen i eftermiddagssolen. 
 
Tävling avgörs som Slagspel med handikapp en klass  
För fullständig rapport & resultatlista se GTFFs hemsida. 


