Verksamhetsberättelse för Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a.
Verksamhetsåret 2020

Det gångna verksamhetsåret har varit unikt i föreningens historia, inte bara för att vi firat 100-års
jubileum, utan kanske främst för hur den pågående Corona pandemin påverkat vår verksamhet.
Alla traditionella evenemang såsom Valborgsfirande, brunnsdrickning vid Johanneskällan och midsommarfirande på Ängsholmen tvingades vi ställa in. Det planerade jubileumsfirandet har inte kunnat
hållas och föreningens årsmöte blev senarelagt till sensommaren för att kunna hållas utomhus med behövligt Corona-avstånd.
Årsstämma
Föreningens årsstämma hölls den 27 september vid Ängsholmsbadet.

Styrelse
Under verksamhetsåret har 9 (nio) protokollförda styrelsemöten hållits.
Den styrelse som valdes 2019 verkade oförändrad fram till stämman i september.
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

Lars-Erik Andersson
Inger Wijnbladh
Petter S Tingström
Håkan Blonde
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
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Revisorer:
Mikael Blomgren
Barbro Kristiansson
Karin Vikner (suppleant)
Valberedning:
Styrelsen
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets början 263 och vid årets slut 297, en ökning med nästan 13%.
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.

Midsommarfirande
Trots det inställda midsommarfirandet lövades och restes midsommarstången i vanlig ordning
av styrelsen och ett antal frivilliga medlemmar.

Johanneskällan
Det planerade staketet mot grannfastigheten har äntligen färdigställts.

2/2

Ängsholmsbadet
Kiosken har under året drivits av Bilan Bell, som även driver serveringen i Rönninge by.
Ett solskydd i form av ett segel har installerats framför kiosken och delar av gräsytorna har
renoverats.

Under midsommarveckan sponsrade föreningen simborgarmärken till barn upp till och med
13 år, som simmade de stipulerade 200 meterna vid badet. Totalt 45 märken delades ut.

Den första advent tändes föreningens ”julgran” i form av ljusslingor runt flaggstången.
Tyvärr drabbades granen även i år av skadegörelse vid ett par tillfällen under vintern.
Regelbunden utplacering av ved till de två grillplatserna har som vanligt genomförts i
samarbete med kommunen.
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Båtplatser och bryggor
Bryggansamordnare inom styrelsen har varit Håkan Blonde.
Antalet uthyrda båtplatser har under året varit 50. Nya bojar har lagts ut vid Lithanderbryggan
och Stora Ungdomsbryggan har förlängts. Gemensamma sjösättnings- och upptagningsdagar
samt arbetsdagar har anordnats för båtägarna.

Styrelsens årliga middag
Den årliga styrelsemiddagen ställdes in på grund av Corona pandemin.
Rönningesjöns Fiskevårdsområdesförening
Föreningens 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 haft fisket i sjön utarrenderat till Sportfiskarna i Stockholm,
som även skött fisketillsynen.
Länsstyrelsen har som resultat av förra årets överklagande meddelat nytt beslut med nya föreskrifter avseende de vattenuttag som görs av ett par vattenföreningar i södra ändan av sjön.
Föreningen har även i år tilldelats 20 st. 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.

Täby 2021-03-10
Lars-Erik Andersson Petter S Tingström
Katharina Tibell
Anders Forsman

Inger Wijnbladh
Erik Ingvarsson

Håkan Blonde
Gunnar Övergaard
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