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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 

 

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 - projekt 
Hasse Britander - markvård 
Petter Olsson - bryggansvarig 
Samt dessutom en vakans   

 
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 5 mars genomfördes årstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 37 
medlemmar. Protokollet finns att läsa på föreningens hemsida. 
 
Föreningen har under året haft 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster inom Kronans område.  
3 nya medlemmar har antagits under året. 
 
 
Administration 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. 
 
De GTFFavgifter som gällt under 2013: 

 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. 
 
Avloppsinventeringen 
SMOHFs (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) inventering av avloppen i vårt område har 
nu börjat få konsekvenser för oss medlemmar och styrelsen. Ansökningar med förslag på 
placeringar av avloppsanläggningarna kommer nu in till styrelsen. 
Styrelsen har beslutat att vara restriktiv med att ge tillstånd för anläggningar på föreningens mark. 
Detta främst för att styrelsen inte anser att man kan begränsa framtida användande av allmänn 
mark för alla andra medlemmar. 
I några fall kommer anläggningar på föreningens mark att godkännas, men den/de medlemmar 
som lägger sin anläggning där kommer att vara medvetna om att de kan bli tvungna att flytta sin 
anläggning om föreningen anser att marken behövs till annat. För att föreningen ska behandla en 
ansökan om avloppsanläggning på föreningens mark så krävs ett utlåtande från en (av föreningen 
utsedd) entreprenör att det inte går att placera anläggningen på den egna tomten.    
 
Bäver 
Den bäver som länge funnits vid och i Gullbodasjön har under året blivit mer aktiv.  Många träd 
har fällts av den/dem. Att aktiviteten ökat kan bero på att ”den” blivit fler. Hur vi kan samexistera 
på ett bra sätt kommer vi förhoppningsvis fram till på stämman. 
 
Dikning Örnsand 
Under hösten grävdes ett nytt dike i skogskanten utefter Örnsand för få smältvatten att ta en 
annan väg och därmed undvika de senaste årens flod över stranden. 
 
Facebook 
Facebookgruppen GTFF har nu 140 medlemmar. Det är en sluten grupp dit alla våra medlemmar 
och deras familjer är välkomna att ansluta sig.  
Facebook används inte som en officiell kommunikationsväg mellan GTFF och medlemmarna, 
men det är ett komplement till våra övriga kontaktvägar – denna används dock mest medlemmar 
emellan.  
 
Fiskevård 
Joakim Brunzell och Christer Brunzell har varit förordnade som fisketillsynsmän under året.  
 
Årets fisketävling hölls lördag 20/ 7 kl: 09:00 - 12:00.  Den lockade 32 deltagare, varav 15 
juniorer.  
Vinnare blev Joakim Brunzell med 3 st gäddor på totalt 4,8 kg  
Juniorvinnare blev Sebastian Ekberg med en gädda på 1,4 kg.  
 
Alla vinnare genom åren och vikten på deras fångster kan du hitta på vår hemsida! 
 
Gullboda Golfen 
Christer Brunzell fortsätter att anordna en golftävling för alla golfspelande GTFFare, inbjudan 
sker via våra anslagstavlor.  
 
Tävlingen 2013 spelades på Nynäshamns GK, Körunda, Dal-Sjö den 5 augusti. 
Det var varmt, kanske årets varmaste dag, som kunde avslutas med prisutdelning på 
restaurangaltanen i eftermiddagssolen. 
Tävling avgörs som Slagspel med handikapp, en klass  
 
För fullständig rapport & resultatlista se GTFFs hemsida. 
 
Jaktvård 
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Jaktlaget meddelar att det inte jagats på vårt område i år heller eftersom rådjursstammen minskat. 
Dock har man försökt jaga älgen. Vi ha rint esjälva rätt att jaga älg, men tog hjälp av kommunen, 
men älgen försvann när snön som underlättar spårning försvann. 
 
Midsommar 
Då ett par eldsjälar från Midsommargruppen ville dra ner på sitt engagemang och det var 
omöjligt att få nya att ställa upp så genomfördes ett förminskat midsommarfirande. 
Midsommarafton inleddes med lövsamling, dekoration och resning av midsommarstången på 
vanligt vis. 
Stundtals var det trångt på Österuddsbryggan då dj Emil Arvas spelade musik på 
midsommaraftonskväll. 
På midsommardagens femkamp deltog 108 tävlade. Antalet tävlande brukar ligga på lite drygt 
100. 
Någonstans mellan 320-350 personer deltog i Polonäsen och som vanligt fanns det också många 
åskådare runt ängen. 
 
Eftermiddagens lekar fick ställas in då vi inte lyckades hitta några som ville ta ansvar för dem. 
Det blev alltså inga tävlingar för 3-4-åringar, ingen familjetävling, ingen vågrät-stång.  
  
Plogning av promenadstigar inför helgdagar 
Styrelsen har fått många uppskattande tillrop när det gäller att våra promenadstigar plogas, så det 
gjordes även under detta verksamhetsår. 
 
Skogsinventeringen 
Skogsinventeringen har genomförts. Först gavs alla medlemmar tillfälle att märka på de träd man 
önskade få fällda. Tyvärr har det även denna gång förekommit att medlemmar plockat ner andra 
medlemmars markeringar, trots att föreningen informerat om, att i de fall man inte håller med om 
annan medlems märkning så skulle man senast den 15 januari ha kontaktat styrelsen, utan att ta 
bort märkningarna i fråga. 
Medlemmarnas märkningar var bara en vägledning för Skogsstyrelsen och betydde inte att alla 
träd med band skulle fällas.  
Det är Skogsstyrelsens märkningar som sedan visar vilka träd som ska fällas, den märkningen är i 
det närmaste klar i skrivande stund. 
Skogsstyrelsen har märkt på de träd som de, ur en skogsvårdande synpunkt, tycker kan/bör fällas. 
De utgår från den tidigare skötselplan de gjort åt oss, den finns som tidigare på hemsidan. Vidare 
har de använt alla våra medlemsmärkningar som önskemål från oss.  
Det som återstår av projektet är själva fällningen och för den inväntas ordentlig tjäle i marken.  
 
Sopstationer 
Under året meddelade SRV att de inte längre fick hämta sopor vid våra tomtgränser p.g.a. 
direktiv från Arbetsmiljöverket. 2 sopstationer ställdes upp en vid södra och en vid norra infarten. 
GTFF anser att sopstationerna fungerat över förväntan (som i och för sig var låg) och hoppas att 
det inte ställt till för stora problem för våra medlemmar. 
Under hösten kompletterades sopstationerna med fyra papperskorgar längs våra promenadvägar 
för att hålla vårt område rent och fint. 
 
Valborg 
Länge trodde vi att Valborgsmässofirandet skulle tvingas ställas in helt, dels för att eldvakter 
saknades och dels för att det var tveksamt om man skulle hinna få igång sommarvattnet. Båda 
sakerna löstes dock strax före Valborg och våren kunde hälsas välkommen med eld, grillning och 
sång. 
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Vattendistribution 
Vattenförsörjningen har även i år fungerat bra. Mindre underhåll av vattenanläggningen har gjorts 
av våra vattenmän. Det årliga vattenprovet lämnades i år till ett annat analysföretag så det var inte 
riktigt jämförbart med tidigare år, men vattnets kvalité är som tidigare d.v.s. ok att distribuera 
som sommarvatten och har man en tålig mage så går det att dricka, men kokning rekommenderas. 
 
Vägräcken 
Träget lobbyarbete låg bakom att vi nu har ett långt vägräcket vid norra infarten, mellan stora 
vägen och gångstigen utmed Gullbodasjön. Så nu känns det lite tryggare att promenera där. 
 
Zumba  
3 eftermiddagar/kvällar kom Elisabeth från norra ön och lät oss prova Zumba. En motionsform 
som tycks passa alla åldrar. Vid varje tillfälle var det ett 25-30 personer som dansade. 
 
Örnsandsdagen 
Önskemål om ytterligare en Örnsandsdag kom från några medlemmar. Under den renoverades 
flotten och ny stege monterades och en ny ankarring lades ut.  Det stora smältvattendiket fylldes 
igen bl.a. med hjälp av sand man hämtade tillbaka från strandkanten, stranden krattades och en 
del skräp eldades upp. Även korvgrillning ingick i Örnsandsdagen. 
 
Tennisklubben  
GTK firade sitt 50-årsjubileum, förutom med traditionsenlig tennisträning veckan efter 
midsommar samt med KM, så även med kultur- och tipspromenad, loppmarknad, lammgrillning. 
Den uppskattade kiosken höll förstås också öppet under vecka 31. 
 
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.  


