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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

 
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, GTK 
Johan Sidfäldt - ekonomiansvarig 
Lennart Dunström – skog- & markvård, Vägsam 
Berndt Molin – vice skog- & markvård 
Hasse Britander - projekt 
Martin Völcker - bryggansvarig 

 
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, Christian Berggren, Bengt O´Konor, Staffan Frondell samt Jan 
Westerberg. 
 
Vattenmän: Lasse Svensson och Johan Silén har fortsatt sitt uppdrag under 2014. 
 
Fisketillsynsmän: Joakim och Christer Brunzell är våra fisketillsynsmän. 
 
Midsommarsamordnare sedan många år är Lenah Dunström. 
 
Årsstämma 
Den 6 mars genomfördes årsstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 
34 medlemmar. Protokollet finns att läsa på föreningens hemsida. 
 
Föreningen har under året haft drygt 180 medlemmar varav ett fåtal hyresgäster inom Kronans 
område.  
2 nya medlemmar har antagits under året. 
 
 
Administration 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
De GTFFavgifter som gällt under 2014: 

• Medlemsavgift 500:- 
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• Markhållningsavgift 1100:-/tomt. För varje tomt finns möjlighet att minska 
markhållningsavgiften genom fyra timmars eget arbete under städdag eller efter 
överenskommelse med kvartersmästaren. 

• Vattendistributionsavgift 300:-. 
 
Kommunikation 
Styrelsen kommunicerar i första hand med övriga medlemmar via medlemsbrev som sänds som 
e-post. Även föreningens anslagstavlor och hemsida (www.gtff.se) används.  
Inom föreningen finns också Facebookgruppen GTFF som nu har 157 medlemmar. Det är en 
sluten grupp dit alla våra medlemmar och deras familjer är välkomna.  
Facebook används inte som en officiell kommunikationsväg mellan GTFF och övriga 
medlemmar, men det är ett komplement till våra övriga kontaktvägar – gruppen används dock 
mest medlemmar emellan och de som inte kan vara på Muskö året runt får bl.a. chans att ta del av 
vårt fantastiska område genom fina bilder som medlemmarna lägger upp. 
T.ex. när sommarvatten slås av och på, hur väglaget är, om några båtar som ligger dåligt förtöjda 
har också meddelats via denna kanal.  
 
Medlemsenkät 
GTFF gick ut med en enkät med 27 frågor där vi medlemmar fick tala om vad vi anser är viktigt 
inom GTFF. 65 av de drygt 180 medlemmarna besvarande enkäten. Syftet med enkäten var att 
samla information om vad vi medlemmar tycker och med det som bakgrund kunna hjälpa 
styrelsen med framtida beslut. På hemsidan presenteras resultatet för den som vill ta del av 
utfallet.   
GTFFs styrelse har en filosofi att på uppdrag av övriga medlemmar verka för vårt område och 
våra medlemmars bästa. Det innebär att vi skall vara lyhörda och finnas tillhands för en nära 
dialog med er övriga medlemmar. Vi finns alltid tillgängliga på e-post och ofta även på telefon. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
 
 
Nedan följer de viktigaste händelserna under året i GTFF. 
 
Avloppsinventeringen 
Inventering av våra avlopp gjordes av SMOHFs (Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund) 
under 2013.  
Ansökningar till styrelsen med förslag på placeringar av avloppsanläggningarna börjar avta. 
Det verkar i stort som de rullar på enligt plan för de flesta. 
 
Belysning 
GTFF har tillsammans med Brunzells El monterat en tidsstyrd solcellsbelysning på anslagstavlan 
vid Uddsjövägen. Visar sig denna fungera tillförställande är tanken att montera liknande även på 
övriga anslagstavlor i området. 
 
Bryggor och bojar 
För några år sedan togs krafttag för att dokumentera och märka upp samtliga bryggor på GTFFs 
mark. Anledningen till detta är att bryggorna måste vara i ett skick som inte kan skada våra 
medlemmar eller dess gäster och föreningen måste kunna kontakta den/de som är ansvariga för 
bryggan. Vi ber alla brukare av bryggor att fortsatt hålla efter era bryggor och löpande inspektera 
dess kvalité. 
 
Bäver 
Bävrarna jobbar på i och kring Gullbodasjön. Detta har haft både positiva och negativa effekter 
på sjön och dess omgivning.  
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Negativt är att bävrarna tagit ned en hel del träd som resulterar i en större insyn in på vårt område 
från stora vägen. När GTFF rensar upp efter bävrarnas framfart så lämnas nu grenarna kvar så de 
inte direkt behöver fälla nya träd för att komma åt mat. 
Positivt med bävrarna är att de även äter en hel del vassrötter och på så sätt håller sjön öppen. 
GTFF har vid flera tillfällen planterat in karp för att bromsa upp spridningen av vassen. Nu ser vi 
att bäverfamiljen är ännu bättre på detta uppdrag.  
På stämman 2014 beslutades att frågan om bävern vara eller icke vara åter skulle tas upp på 
stämman 2015. Så låt oss lyssna vidare på era synpunkter där. 
 
Campare utan anknytning till GTFF 
Under året såg vi en ökad närvaro av utländska campare på området. Det har varit en blandning 
av tältande gäster och gäster med husbilar. Denna nya företeelse har vi medlemmar säkerligen 
olika syn på men enligt allemansrätten har vi begränsade möjligheter att hålla dessa borta ifrån 
området. Vad vi däremot vänligt kan påtala är att det råder parkeringsförbud inom området.  
Som alltid är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt och ser till att de följer de lagar och regler 
som gäller samt att de inte skräpar ned. Ser vi med tiden att detta blir ohållbart får vi titta närmare 
på problemet för att se vad vi kan vidta för åtgärder. 
 
Dikning 
Under hösten har vi tagit ett krafttag med rensning och omgrävning av våra diken runt 
midsommarängen. Vi har under en längre period haft problem med att vattnet blir stående runt 
ängen vilket gjort att vägarna runt om tagit stryk. Detta arbete kommer fortsätta under 2015 med 
en förhoppning att komma till rätta med problemet.  
Som markägare är man, enligt Länsstyrelsen, skyldig att rensa och hålla efter sina diken – det 
gäller inte bara GTFF utan också oss enskilda medlemmar som har diken på tomten.  
 Underhållet av GTFFs diken kommer att fortsätta under 2015 dels genom nya ”muddringar” men 
också att spola ur de trummor som är nedgrävda. 
 
Fiskevård 
Joakim Brunzell och Christer Brunzell har varit förordnade som fisketillsynsmän under året.  
 
Årets fisketävling hölls lördag 19/7 kl: 09:00 - 12:00.  Den lockade var 36 deltagare, varav 11 
juniorer.  
Vinnare blev Axel Edlund, totalt 1,460 kg  
Juniorvinnare blev Eddie Liljefors med en fångst på 2,020 kg.  
 
Alla vinnare genom åren och vikten på deras fångster kan du se på vår hemsida. 
 
Flis på gångstigar 
På städdagen 2014 påbörjades projekt ”flisning”. Det innebar att vi istället för att elda upp grenar 
hyrde in en större flistugg. Denna tillsammans med en större hjälpinsats från medlemmar 
resulterade i att vi kunde lägga ut flis på större delen av stigen emellan Uddsjövägen och 
Skramsövägen. Vi har fått in många positiva reaktioner på detta och planen är att fortsätta även 
kommande år med övriga stigar. Fliset ger ett mjukt underlag samt att man minimerar risken att 
snubbla på rötter och stenar. 
 
Gullboda Golfen 
Christer Brunzell och Lars Dahlberg anordnade en golftävling för alla golfspelande GTFFare, 
inbjudan sker via våra anslagstavlor.  
 
Tävlingen 2014 spelades på Nynäshamns GK, Körunda, Sjö-Berg. 
Tävling avgörs som Slagspel med handikapp, i en klass. Årets vinnare blev Mikael Selin.  
 
För fullständig rapport & resultatlista se GTFFs hemsida. 
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Inbrott och stölder 
Tyvärr har vi under året drabbats av en del inbrott och stölder. Styrelsen har en känsla av att det 
är en ökande trend. VI har drabbats av inbrott i förråd, stöld av båtmotorer, men även delar av 
båtmotorer har stulits. 
 
Jaktvård 
Jaktvårdsledare Torbjörn Molander hälsar att en jakthelg anordnats på vårt område i år. Dock har 
inget rådjur fällt. 
 
Midsommar 
I år kunde vi på nytt genomföra hela vårt traditionella program. 
Midsommarafton inleddes med lövsamling, dekoration och resning av midsommarstången. 
På Österuddsbryggan spelades musik på midsommaraftonskväll och många dansande trängdes på 
bryggan. 
Midsommardagens femkamp lockade 123 tävlande. Antalet brukar ligga på lite drygt 100, så det 
var ett relativt välbesökt år. 
Cirka 360 personer deltog i Polonäsen och som vanligt fanns det också många runt ängen, som 
tittade på. 
 
I år var våra eftermiddagstävlingar tillbaka efter ett års frånvaro: tävlingar för 3-4-åringar, 
familjetävling och vågrät-stång.  
 
Som enkäten visade är vårt midsommarfirande väldigt populärt. Därför hoppas vi att kunna hitta 
fler medlemmar som vill hjälpa till att göra det möjligt att genomföra midsommarfirandet på 
traditionellt sätt. 
Det finns uppgifter som passar alla, stora som små, unga som gamla men det vi i första hand 
behöver nu är fler musiker. Dessutom behövs folkdansklädda fördansare och lekledare. Hör av er 
till någon i styrelsen om ni vill bidra. 
  
Plogning av promenadstigar 
Styrelsen har fått många uppskattande tillrop när det gäller att våra promenadstigar plogas, så det 
gjordes även under detta verksamhetsår. 
 
Skogsinventeringen 
Det som återstår av projektet är själva fällningen och för den inväntas ordentlig tjäle i marken.  
 
Sopstationer 
Styrelsen uppfattar att sophanterningen fungerar bra. Dock var det problem runt midsommar även 
detta år. 
En dialog med SRV fortgår om att containern vid södra infarten skall bytas ut mot en ny samt att 
SRV även skall bekosta asfaltskross på denna uppställningsplats. 
Under hösten kompletterades befintliga fyra papperskorgar med ytterligare fyra nya längs våra 
promenadvägar för att hålla vårt område rent och fint. 
 
Valborg 
Valborgsmässofirandet hölls enligt tradition och Christian Berggren ställde upp som eldvakt och 
våren kunde hälsas välkommen med eld, grillning och sång. 
 
Vattendistribution 
Vattenförsörjningen har även i år fungerat bra. Mindre underhåll av vattenanläggningen har gjorts 
av våra vattenmän.  
 
Johan Silén meddelade inför året att han inte har möjliget att ställa upp som vattenman längre då 
det är för tidskrävande. Dock har Johan varit snäll och hjälpt till under året ändå. 
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Tyvärr har även Lasse Svensson flaggat att han avser att frånsäga sig detta uppdrag efter denna 
säsong. Styrelsen tycker detta är enormt tråkigt med accepterar självfallet deras beslut och är 
enormt tacksamma för all tid de lagt ned på detta. 
 
Tyvärr söker nu styrelsen efter nya kandidater som kan tänkas ta över efter dessa två enormt 
duktiga och engagerade herrar. Det vore mycket bra om någon kan tillträda nu till våren och gå 
parallellt med Lasse under kommande år försöka lära sig så mycket som möjligt.  
Kontakta styrelse så snart som möjligt med ditt intresse. 
 
Örnsandsdagen 
Önskemål om ytterligare en Örnsandsdag kom från några medlemmar. Ove och Rigmor Theil 
anordnade dagen då man oljade badflotten samt omklädningsrummen. Det krattades kottar och 
alger. Även korvgrillning ingick i Örnsandsdagen. 
 
Tennisklubben  
Som vanligt kan man ta del av tennisklubbens verksamhetsberättelse på vår gemensamma 
hemsida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


