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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 

 

Styrelsen för Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening får härmed avge följande berättelse 

över verksamheten under det gångna året. 

 
Föreningsfunktionärer 

Styrelsen har under året utgjorts av: 

Dennis Södergren - ordförande 

Charlotte Egman - sekreterare 

Fredrik Morast - ekonomiansvarig 

Lennart Dunström Carlson – markansvarig 

Leif Nederman – bryggansvarig 

 

Därutöver har Johan Sidfäldt varit adjungerad. 

 

Firman har tecknats av Dennis Södergren och Fredrik Morast var för sig. 

 

Revisorer har varit Linda Ceder och Lars Törnberg. 

 

Valberedningen har bestått av Tommy Lindqvist (sammankallande), och Claes Völcker. 

 

Kvartersmästare har under året varit Rune Hård, Lennart Dunström Carlson, Jan Hedin, Johan 

Silén, Tommy Egman, Göran Wallin, Bengt O´Konor, Staffan Frondell samt för det nygamla 

området ”Flatskär och Skyllerholmen” Jan Westerberg. 

 

 
Årsstämma 

Den 16 mars genomfördes årstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 

41 medlemmar. 

 

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

1 ny medlem har antagits under året. 

 

 
Administration 

Styrelsen har under 2011 haft 5 protokollförda sammanträden. 

 

De GTFFavgifter som gällt under 2011: 

 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:- 
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Nedan följer de viktigaste händelserna under året i GTFF. 

 

 
Dikesgrävning 

Under året har ett flertal diken grävts ut. Bl.a. runt midsommarängen. Detta för att få en bättre 

vattengenomströmning samt få bort de vattensamlingar som påverkat framkomligheten på våra 

vägar och promenadstigar.  

 

 
Elledning vid GTFF N 

Under året har Vattenfall grävt ned den luftledning som funnits på den norra delen av 

Gullbodasjön emot infart GTFF N. Då snön kom innebar detta tyvärr en del störningar för våra 

promenerande medlemmar då Vattenfall hade svårt att reparera de skador som uppkommit. Detta 

åtgärdades dock senare av Vattenfall och nu är stigen åter i sin ordning. 

 

 
Elledningar vid Österudd, Uddafladen 

Under året har styrelsen varit i kontakt med Vattenfall vid ett flertal tillfällen för att kartlägga de 

elkablar som ligger på havsbotten. Det finns ett antal kablar som inte är utsatta, varken på 

sjökortet eller med skyltar på land. Vi ber er därför vara vaksamma vid ankring i viken. Vi 

beräknar att detta skall vara utrett och uppmärkt under året. 
 
 

Vattendistribution 

Vattenförsörjningen har fungerat bra. En extern inspektion av vårt vattensystem visade på bra 

ordning i Pumphuset. Observera att det är sommarvatten och inte dricksvatten som tillhandahålls 

från sjön. Det årliga vattenprovet visade att vattnet åter är tjänligt med anmärkning. Under året 

har det gjorts en del investeringar i anläggningen för att säkerställa dess goda funktion. 

 

 
Valborg 

Vid Valborgsmässofirandet på midsommarängens norra del hälsades våren välkommen av många 

medlemmar. Johan Silén och Kent Holmstedt var brandvakter.  
 
 

Midsommar 

Midsommar genomfördes i stort sett som vanligt. ”Bryggdansen” fick ske på land bredvid  

bryggan.  

Midsommardagen förflöt med 5-kamp på förmiddagen (139 deltagare), musiker med följe 

marscherade från Bergvik och Polynäsen dansades av fler än 350 personer! 

 

Stort tack till Lenah Dunström i rollen som samordnare. 

 

 
Fiskevård 

Joakim Brunzell och Christer Brunzell har varit förordnade som fisketillsynsmän under året.  

 

Årets tävling hölls lördag 23/7 kl: 09,00-12,00. 

Det var 37 st deltagare varav 18 st juniorer. 

Vinnare blev Micke Selin med 2 st gäddor på totalt 5140 gr. 

Juniorvinnare blev Elias Liljefors 1300 gr. 
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Vädret var blåsigt och mulet men solen tittade fram i slutet av tävlingen, uppslutningen runt 

tävlingen var stor. 

 

Alla vinnare genom åren och vikten på deras fångster kan du se på vår hemsida! 

 

Nya skyltar som påminner om fiske- och badförbud i Uddsjön har satts upp. 

 

Nya regler för gäddfiske har kommit. Man får max ta upp 3st gäddor, och de måste mäta 40-75 

cm för att vara lovliga. 

 

 
Skogsvård 

Under flertal dagar i dec/jan slog stormen till. Det innebar tyvärr att en del träd föll till marken. 

Inga större materiella skador är inrapporterade och en gemensam aktion sattes in för att röja bort 

de träd som blockerade våra vägar och promenadstigar.  

 

 
Österuddsbryggan 

Precis när arbetet med nybyggnationen av Österuddsbryggan skulle påbörjas så återtog 

Länsstyrelsen Kommunens tidigare godkännande. Styrelsen gjorde då efter samråd med 

kommunen två nya förslag på utformingen av bryggan. Tyvärr avslogs även dessa två förslag av 

Länsstyrelsen med bakgrund av bryggans påverkan och placering på berget. 

 

I och med dessa avslag beslutade styrelsen att gå vidare i ärendet genom att titta närmare på de 

två kvarvarande förslag. 1. Renovera, 2. Riva befintlig brygga. Dessa två förslag kommer att 

presenteras närmare på kommande stämma.  

 

 
Jaktvård 

Jaktvårdsledaren Rune Hård har tillsammans med hans jaktlag skjutit två rådjur under säsongen.  

Minken har även visat sig runt Gullbodasjön. Där har vi nu minkfällor utplacerade. 

 

 
Kontakt med medlemmar 

Styrelsen har fortsatt att samla in uppgifter till vårt medlemsregister så nu har vi även e-

postadresser till de allra flesta medlemmarna. Vi ser nu en realistisk möjlighet att övergå alltmer 

till e-post vid kommunikationen med medlemmar. Framförallt för att underlätta styrelsens arbete, 

men också minska portokostnaden. 

 
Farliga bryggor  

Tyvärr har även våra bryggor fått utstå de stormar vi haft under höst och vinter. Tillsammans med 

högvattnet och den isbildning som varit har det varit mer påfrestande än normalt. Nu har vi ett 

större antal bryggor i området som tagit skada och skulle vara direkt farliga att beträda. 

 

 
Plogning av promenadstigar inför helgdagar 

Styrelsen har under vintern gjort en test med att ploga våra populära promenadstigar. Främst runt 

Gullbodasjön. Vi fick omedelbart in en del positiva reaktioner och har därför beslutat att fortsätta 

med detta säsongen ut. Därefter kommer vi göra en utvärdering av resultatet och ta beslut inför 

kommande vinter.  

 

 

 
 



     

2012-02-14 
Tennisklubben  

Strax efter midsommar kunde alla GTFF medlemmar vara på den tennisträning som Gullboda 

Tennisklubb(GTK) anordnade med inhyrd tennistränare. Tävlingsveckan (vecka 31) - 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 och GTK och GTFF 

tackar för att det respekterats så bra. 

 

 
Gullboda Golfen 

Christer Brunzell fortsätter att anordna en golftävling för alla golfspelande GTFFare, inbjudan 

sker via våra anslagstavlor.  

 

Tävlingen spelades, som vanligt, på Nynäshamns GK, Körunda. 

Molnigt men solen tittade fram några gånger. 

Avslutning med prisutdelning på restaurangaltanen i eftermiddagsregnet. 

 

Tävling avgörs som Slagspel med handikapp en klass  

För fullständig rapport & resultatlista se GTFFs hemsida. 


