Välkommen till Guldboda!

Flygbild över Guldboda (Fotograf: Hasse Britander)

Vi i styrelserna för Guldbodaområdets tre föreningar: Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening (GTFF),
Guldboda samfällighetsförening (GSF eller Vägföreningen) och Gullboda tennisklubb (GTK)
vill hälsa er som nya fastighetsägare varmt välkomna till Muskö!

Information

Västerudd (Fotograf: Johan Silén)
Med det här brevet vill vi berätta om vårt fina område, ge information om hur området fungerar och vad vi gör
tillsammans för trivsel och trygghet. Allt bygger förstås på frivilliga krafter - området blir inte bättre än vi gör det
och alla krafter behövs i våra föreningar.
Som fastighetsägare i området är det obligatoriskt att vara med i Guldboda Samfällighetsförening som är den form
i vilken vi gemensamt sköter vägarna i området. Alla regler för vägarna och kontaktuppgifter till styrelsen m.m.
hittar ni på föreningens hemsida (www.guldboda.se).
Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening sköter anläggningen för sommarvatten och står för gemensamma
aktiviteter som t.ex. vår- och höststädning av området, Valborgsmässobrasa och midsommaraktiviteter. Därför
är det viktigt att också vara medlem i GTFF. Se hemsidan för information om det som händer och kontakt med
styrelsen (www.gtff.se).
I Guldboda finns också en av skärgårdens finaste tennisbanor och en tennisklubb, GTK som ordnar en rad aktiviteter - särskilt i månadsskiftet juli/augusti då det är klubbmästerskap. (www.gullbodatennis.se).
Vi kan också tipsa om att det finns en aktiv Facebookgrupp (GTFF) som ger aktuell inblick i vad som händer och
vilka frågor som är uppe till diskussion bland grannarna.

Historia

Gullboda gård (Fotograf: Okänd)
Guldbodaområdet på södra Muskö i Haninge kommun har sitt ursprung i gården Guldboda vars huvudbyggnad
fortfarande finns kvar inom Musköbasen. De första fritidstomterna i området såldes redan i slutet av 1930-talet.
Men den stora övergången till sommarstugeområde inleddes med avstyckningen 1946 då Muskö ännu var egen
socken. Guldboda – eller Gullboda som det kallades i början (därav föreningarnas namn) - blev snabbt populärt
och resorna hit gjordes med båt. När bilfärjelinjen mellan Söderby brygga på fastlandet och Mickrums brygga på
norra Muskö startade kunde sommargästerna och bofasta betydligt enklare ta sig till ön under helger och semestrar.
Men redan 1964 invigdes den 2 895 meter långa Muskötunneln för allmän biltrafik. I området finns ett 15-tal
uppsatta skyltar ”Gullboda runt” som berättar mer om olika platser i området. Introduktionsskylten hittar ni vid
tennisbanan.

Vägar & vatten

Österuddsbron (Fotograf: Johan Silén)
Guldboda har ett vägnät med namngivna vägar. Högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen vilket är viktigt
att respektera. Det är gott om människor i rörelse på området och vi vill förstås att barn och andra ska kunna cykla
och promenera utan risk för olyckor - vägarna tål inte heller höga farter. För tunga transporter gäller särskilda
bestämmelser som ni hittar på Vägföreningens hemsida. Vi har glädjande nog två sjöar i området, Guldbodasjön
med sitt badvänliga vatten samt Uddsjön som är vattentäkten. Uddsjön förser hela Guldboda med sommarvatten
(april-oktober) och omfattas därför av en rad restriktioner. Vi vill betona att Uddsjön inte är en dricksvattentäkt
där vattenkvaliteten kan garanteras. Men vi är mycket rädda om Uddsjön och den goda kvalitet som vattnet visar
sig ha vid de årliga kontroller GTFF utför. Därför är det helt förbjudet att bada, fiska och åka båt där.
Vattenståndet i Uddsjön varierar beroende på nederbörd, avdunstning och uttag. GTFF följer vattenståndet noga
och det är ett gemensamt ansvar att visa återhållsamhet med sommarvattnet från Uddsjön och detsamma gäller
för egna brunnar.

Guldboda-området saknar gemensamt avloppssystem. Det innebär att alla avloppslösningar är s.k. enskilda avlopp
som måste ha godkänts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (www.smohf.se) och ska hållas under uppsikt
av varje fastighetsägare.

Uddsjön (Fotograf: Johan Silén)

Båtar & bryggor

Bryggan vud Örnvägen (Fotograf: Dag Lindberg)
Guldboda har en lång kustlinje och inbjuder till ett aktivt båtliv. Det finns många bryggor, både enskilda och
sådana som flera har tillsammans på föreningens mark. Frånsett bryggorna på privat mark är samtliga bryggor
tillgängliga för alla till fots, men på egen risk och utan att orsaka olägenheter för dem som har sina båtar där. Det
finns även gästplatser vid Österudd, Västerudd och vid bryggan mellan Örnsand och Strandvägens början/slut.
För båtägare är det viktigt att tänka på att båtar som förtöjs eller läggs upp på allmän mark inte placeras på ett sätt
som gör det svårt för andra att komma åt badställen eller andra gemensamma platser.

Trygghet & säkerhet
Tyvärr drabbas även Guldboda av inbrott i hus och förråd och stölder av båtar, motorer och andra båttillbehör.
Områdets öppenhet gör det svårt att skydda sig mot brottslingar som kan komma både till lands och till sjöss.
GTFF arbetar aktivt för att så långt det är möjligt förebygga stölder och inbrott. Men här behövs också insatser
från samtliga medlemmar. Aktiv Grannsamverkan är ett bra sätt att minska risken för inbrott och stöld.

Gemensamma aktiviteter

Midsommarstång på ängen (Fotograf: Claes Völcker)
Utöver den fina naturen på land och till havs erbjuder Guldboda en rad gemensamma aktiviteter, såsom Valborgsbrasan på Midsommarängen och det legendariska midsommarfirandet på Midsommardagen som startade redan
1947 och varje år lockar hundratals deltagare. Tennisen har ända sedan 1963 varit ett viktigt inslag i området. Klubben har i flera år anordnat tennisskola i början av sommaren för barn och unga som tas hand om av utbildad tränare.
Titta på hemsidan om du vill veta mer om medlemskap och tidsbokning i GTK. Föreningens mästerskap vecka 31
är områdets största enskilda arrangemang och lockar både tennisspelare och andra att samlas vid tennisbanan där
det förutom tävlingarna är andra aktiviteter och kioskförsäljning varje dag.
Den första lördagen varje oktober ordnas en gemensam områdesstädning som avslutas med ärtsoppa vid tennisbanorna. Alla som deltar får en reduktion av sin årliga GTFF-avgift. Tack vare tennisbanan, Midsommarängen, de
båda gång- och löparslingorna, alla obebyggda grönområden, badstranden Örnsand och havet är det lätt att hitta
utrymme för olika motionsaktiviteter.
Vid Västerudd finns också en bastu som byggts av och underhålls av ett antal medlemmar. Mer information om
bastun och motionstips finns på GTFF:s hemsida.

Midsommarfirande / Bastun vid västerudd / Tennismatch (Fotograf bild 1: Johan Silén, Bild 2 & 3: Roland Berndt)

Återigen, välkomna till Guldboda!
Vi ser fram emot att ses på området och vid årets olika aktiviteter.

