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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012
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
Johan Sidfäldt - ekonomiansvarig
Lennart Dunström – markansvarig
Hasse Britander – bryggansvarig
Därutöver har Petter Olsson varit adjungerad.
Firman har tecknats av Dennis Södergren och Johan Sidfäldt 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 Johan Sidfäldt, Lennart Dunström, Jan Hedin, Hasse
Britander, Tommy Egman, Göran Wallin, Bengt O´Konor, Staffan Frondell samt Jan Westerberg.

Årsstämma

Den 7 mars genomfördes årstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 59
medlemmar. Protokollet finns att läsa på föreningens hemsida.
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 verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.
De GTFFavgifter som gällt under 2012:
 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.
Vägräcken

GTFF har ett ärende hos Vägverket om att förlänga vägräcket vid norra infarten, mellan stora
vägen och gångstigen utmed Gullbodasjön. Vi har fått ett positivt bemötande men tyvärr ingen tid
för åtgärd ännu.
Underhåll av promenadstigar

Flera av våra gångstigar har fylls med lite nytt grus, dels slutet av Strandvägen och bort
Segerfeldts brygga och Örnsand, dels längs med midsommarängen och en del runt Uddsjön.
Elledningar vid Österudd, Uddafladen

Högspänningsledningen till Flatskär kommer att märkas ut vid Österudd av Vattenfall.
Vattendistribution

Vattenförsörjningen har även i år fungerat bra. Mindre underhåll av vattenanläggningen har gjorts
av våra vattenmän.
Valborg

Vid Valborgsmässofirandet på midsommarängens norra del hälsades våren välkommen av många
medlemmar.
Midsommar

Många medlemmar deltog vid stångresningen som fr.o.m. i år har blivit enklare genom att ett
flaggstångsfäste används.
Midsommarfirande inleddes sedan på midsommaraftonskväll med invigning av den renoverade
Österuddsbryggan.
Midsommardagens 5-kamp på förmiddagen lockade drygt 100 deltagare.
Eftermiddagens fylls av att musiker med följe marscherar från Bergvik och Polynäsen dansades
av fler ca 300 personer. Därefter följde lekar för 3-4-åringar, familjetävling och
herre/dam/ungdom-på-vågrät stång.
Stort tack till Lenah Dunström som under många år haft rollen som samordnare för hela
midsommarfirandet.
Fiskevård

Joakim Brunzell och Christer Brunzell har varit förordnade som fisketillsynsmän under året.
Årets tävling hölls lördag 21/7 kl: 09,00-12,00.
Det var 22 st deltagare varav 11 st juniorer.
Vinnare blev Joakim Brunzell med 3 st gäddor på tot: 3660 gr.
Juniorvinnare blev Sebastian Ekberg som tog hem det nya vandringspriset med en gädda
på 3045 gr.
Vädret började mulet och regnet hängde i luften mot slutet tittade solen fram.
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.
Österuddsbryggan
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Renoveringen av Österuddsbryggan är genomförd och invigdes i samband med
midsommarfirandet.
Jaktvård

Jaktvårdsledaren Rune Hård hälsar att det inte jagats på vårt område i år eftersom rådjursstammen
minskat. Eventuellt blir det jakt nästa säsong.
Plogning av promenadstigar inför helgdagar

Fortfarande försöker vi få promenadvägarna plogade inför större helger, men vissa problem har
uppstått p.g.a. hur andra vägar plogas. Dels inne på vårt eget område – det är nu påtalat och
kommer lösas, dels när stora vägen plogas så hamnar snön på en del av vår gångväg runt
Gullbodasjön. Där blir det för tungt och hårt för de mindre maskinerna att ploga.
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.
GTFF på Facebook

GTFF finns nu även på Facebook som en sluten grupp dit alla våra medlemmar och deras
familjer får ansluta sig.
Facebook används inte som någon officiell kommunikations väg mellan GTFF och
medlemmarna, men det är ett komplement till våra övriga kontaktvägar – denna används dock
mest medlemmar emellan.

