Verksamhetsberättelse för Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a.
Verksamhetsåret 2021
Det gångna verksamhetsåret har på grund av den fortgående Coronapandemin inte varit sig likt.
Alla traditionella evenemang såsom Valborgsfirande, brunnsdrickning vid Johanneskällan och
midsommarfirande på Ängsholmen tvingades vi återigen att ställa in. Det planerade jubileumsfirandet har inte heller kunnat hållas och föreningens årsstämma hölls först under hösten.
Årsstämma
Föreningens årsstämma hölls den 25 oktober i Sällskapsrummet i Tibble kyrka.
Styrelse
Under verksamhetsåret har 10 (tio) protokollförda styrelsemöten hållits.
Den styrelse som valdes 2020 verkade oförändrad fram till stämman i oktober.
Den nya styrelsens sammansättning har efter konstitueringen varit följande:
Ordförande (vald av stämman)
Sekreterare
Kassör och vice ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Håkan Blonde
Inger Wijnbladh
Petter S Tingström
Lars-Erik Andersson
Katharina Tibell
Anders Forsman
Erik Ingvarsson
Gunnar Övergaard

Funktionärer:
Bryggansvariga Källparksbryggan
Bryggansvariga Lithanderbryggan
Bryggansvariga Ungdomsbryggorna

Mats Lindwall, Fredrik Lilliesköld, Erik Hooft
Anders Lundell, Vladimir Krasnov,
Håkan Blonde, Dragan Nedeljkovic, Sven Åkergren

Tillsynsman hundbadet

Vladimir Krasnov

Revisorer:
Mikael Blomgren
Barbro Kristiansson
Karin Vikner (suppleant)
Valberedning:
Styrelsen
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets början 298 och vid årets slut 313, en ökning med 5%. Denna
ökning beror huvudsakligen på styrelsens nya värvningskampanj, som går ut på att tillskriva alla
nyinflyttade fastighetsägare i Gribbylund och berätta vad vi gör, samt erbjuda medlemskap i
föreningen.
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Midsommarfirande
Trots det inställda midsommarfirandet lövades och restes midsommarstången i vanlig ordning av
styrelsen och ett antal frivilliga medlemmar. Ett spontant firande med dans genomfördes även
under midsommaraftonen.

Ängsholmsbadet
Kiosken har under året drivits av Bilan Bell, som även driver serveringen i Rönninge by.
Regelbunden utplacering av ved till de två grillplatserna har som vanligt genomförts i
samarbete med kommunen. Sittplatserna vid grillplatsen har renoverats under året.
Föreningen har även sponsrat badet med 20 nya basketbollar.
Under veckorna 26 – 29 anordnades simskola vid Ängsholmsbadet genom SLS försorg.

Föreningen sponsrade även i år simborgarmärken till barn, upp till och med 13 år, som
klarat av att simma de stipulerade 200 meterna.
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Till hjälp för vinterbadare har kommunen, på initiativ av föreningen, satt upp ett vakskydd med stege
på en av bryggorna.

Ett avtal avseende skyddsjakt, av främst kanadagäss, har upprättats med kommunen under
året.
Då styrelsen ansett att skötseln av Ängsholmsbadet varit eftersatt under året har vi påtalat detta
för kommunen. En genomgång på plats har skett tillsammans med representanter från
kommunen och en åtgärdslista har upprättats.

Den första advent tändes föreningens ”julgran” i form av ljusslingor runt flaggstången.

Libbyvägen 1/Bordet 100
Libbyvägen 1, som gränsar till föreningens fastighet ”Bordet 100” har under året bytt ägare.
Den nye ägaren har informerats om att staketet mot vår fastighet är felaktigt placerat, inne på
föreningens mark. Han har erbjudits att köpa eller arrendera del av eller hela ”Bordet 100”,
men tackat nej. Han har i stället flyttat staketet till den rätta gränsen, som markerats ut av
kommunens lantmäteri. Två halvdöda björkar har tagits bort från ”Bordet 100”, då de
riskerade att falla ned.
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Trygghetsvandring
En trygghetsvandring anordnades under hösten, tillsammans med kommunen, på sträckan
Hästängen – Ängsholmsbadet för att avgöra behovet av bättre belysning.
Båtplatser och bryggor
Bryggansamordnare inom styrelsen har varit Håkan Blonde. Antalet uthyrda båtplatser har under
året varit 52. Gemensamma sjösättnings- och upptagningsdagar samt arbetsdagar har anordnats
för båtägarna.
Styrelsens årliga middag
Den årliga styrelsemiddagen avhölls i Scoutstugan den 15 december.

Rönningesjöns Fiskevårdsområdesförening
Fastighetsägareföreningens representanter i styrelsen för Rönningesjöns FVOF har under året
varit Anders Forsman och Lars-Erik Andersson. Petter S Tingström har varit revisor.
Rönningesjöns FVOF har under året inte bedrivit någon egen verksamhet utan haft fisket i sjön
utarrenderat till Sportfiskarna i Stockholm, som även skött fisketillsynen.
Fastighetsägareföreningen har under året tilldelats 20 sportfiskekort, varav huvuddelen fördelats
inom styrelsen och bland funktionärer. Resterande kort lottades ut bland medlemmar, som efter
förfrågan anmält sitt intresse.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomiska status framgår av den framlagda Resultat- och balansräkningen.
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