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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

 

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, midsommar, fiske, GTK 

Johan Sidfäldt - ekonomiansvarig 

Lennart Dunström – skog- & markvård, GSF 

Hasse Britander - projekt 

Martin Völcker – bryggansvarig  
Berndt Molin – vice skog- & markansvarig, vatten, projekt 

 

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. 

 

 
Årsstämma 

Den 4 mars genomfördes årsstämman i vanlig ordning i Medborgarhuset. Stämman besöktes av 

42 medlemmar. Protokollet finns att läsa på föreningens hemsida. 

 

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

2 nya medlemmar har antagits under året. 

 

 
Administration 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, varav ett med 

kvartersmästarna och ett med Vägsam(GSF). 

 

På styrelsemötena har bl.a. följande avhandlats: 

Arbetsgruppen för föreningsformen har lämnat rapport och den återkommer vi till på stämman. 

Riktlinjer för vattenverksamhet har tagits fram. 

Div dikning har genomförts och vi har även stött på problem med bakterier i dikesvatten, frågan 

landade till sist hos SMOHF, Södertörns Miljö och HälsoskyddsFörbund. 

Nya livbojar har satts upp. 

Nya kartor finns på föreningens anslagstavlor. 

Projekt papperskorgar är avslutat – de korgar vi planerade för nu sitter uppe. Tömning pågår 

såklart fortfarande.  
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Säkerhetsrapporten har gåtts igenom och flera punkter i den har redan genomförts, vilket även 

rapporterats i ett brev till samtliga medlemmar. 

 

De GTFFavgifter som gällt under 2015: 

 Medlemsavgift 500:- 

 Markhållningsavgift 1100:-/tomt För varje tomt finns möjlighet att halvera 

markhållningsavgiften genom fyra timmars eget arbete under städdag eller efter 

överenskommelse med kvartersmästaren 

 Vattendistributionsavgift 300:- 

 

 

Nedan följer de viktigaste händelserna under året i GTFF. 
 

Flis har även i år lagts ut på gångstigarna. 
 
 
Fiskevård 

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

 

Årets tävling hölls lördag 18/7 kl. 09:00–12:00. 

Det var 16 deltagare. 

Vinnare blev Mats Jiverud på tot: 3160 gr. 

Junior priset gick till Emma Silén på tot: 200gr. 

  

Vädret var regnigt och stormigt, det påverkade deltagarantalet. 

 

Prisutdelningen skedde i herrarnas omklädningsskjul i skydd mot stormen. 

 

Ett Stort tack till våra sponsorer Brunzells El, Johan Silen, Hasse Ryden. 

 

Alla hölls sig till regeln för gäddfiske Fiskeguiden 2010 sid. 10. Man får max ta upp 3 st gäddor. 

Längden mindre än 40 cm och större än 75 cm är fredade och skall återsättas. 

  

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 2015 spelades som vanligt på Nynäshamns GK, Körunda, denna gång den 3 augusti. 

Lars Dahlberg vann i strålande sol! 

 
 
Midsommar 

Midsommarafton inleddes med lövsamling, dekoration och resning av midsommarstången på 

vanligt vis för att avslutas med dans till dj på Österuddsbryggan. 

 

På midsommardagens femkamp deltog 102 tävlade, vilket kan anses ”normalt” trots några 

inledande regnskurar. 2015 var det tunnelboll som stafett-gren. Vi höll ett högt tempo på 

prisutdelningen – för att utöka tiden för lunch – bl.a. genom att mot slutet fick inga 15-åringar 

pris.  
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Detta året flyttade vi fram eftermiddagens program 30 min till kl 14 för att många uttryckt att det 

är svårt att hinna med lunchen. Det togs emot väl så framöver gäller kl 14 för midsommardagens 

dans. 

När musikerna anlände till ängen sprack himlen upp och solen tittade fram. Ungefär 320 personer 

deltog i Polonäsen och som vanligt fanns det också många åskådare runt ängen. 

 

Det fina vädret höll i sig över tävlingar för 3-4-åringar, familjetävling och herre-vågrät-stång.  

 
 
Skogsinventeringen 

Skogsavverkningen som var tanken med skogsinventeringen har fortfarande inte kunnat 

genomföras då det inte heller 2015 var någon riktig vinter. 

 
 
Valborg 

Valborg på ängen är ett av de första tillfällen på året då många GTFFare träffas för säsongen. 

Så även i år, med sång, korvgrillning och stor brasa. 
 

Vattendistribution 

Bemanningen för att sköta sommarvattnet har förstärkts.  Antalet vattumän har utökats med två 

personer. Kontaktpersoner har vidare utsetts för de olika ledningarna inom området. Uppgiften är 

att hålla uppsikt över nätet och kunna hjälpa till vid behov.  

 
Örnsandsdagen 

Det blev ingen Örnsands dag detta år, men intresset stort så vi tror på en ny Örnsandsdag till 

våren. 

 
Tennisklubben  

GTK har även i år erbjudit en fin tennisbana till alla GTFFare. Tennisträning för juniorer och 

sedvanligt klubbmästerskap genomfördes. För mer info gå till GTK via GTffs hemsida. 


