
Kära Gustavsvikare, 

Dags för årets första nyhetsutskick! Och ja, det var länge sedan den senaste nyhetsuppdateringen.  

Anledningen till detta kan nog till stor del tillskrivas att det faktiskt inte händer så mycket i 

detaljplanearbetet just nu och att det har varit tämligen tyst från kommunens sida under en längre 

tid. Status är då fortfarande att arbetet med detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen har blivit 

försenad. Detta då många synpunkter har inkommit både under och efter samrådstiden och att 

kommunen har behövt ta ett nytt grepp om det fortsatta planarbetet. Under våren 2018 kommer ett 

andra samråd att hållas och alla fastighetsägare i planområdet kommer att få en kallelse till 

samrådet. Parallellt med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram, anpassad utefter de 

synpunkter som inkom under/efter samrådet samt ändringarna i förslaget till ny detaljplan.  

Styrelsen har, inför förberedelserna av GEFs årsmöte, begärt mer information från kommunen och 

inväntar detta. Så snart vi hör något mer av värde kommer informationen att läggas upp på vår 

gemensamma hemsida. 

Upplysningsvis så har också den motion som Boo och Lännersta Villaägareförening (med stöd av GEF) 

framförde på Moderaternas årsstämma i mitten av februari, gått igenom. Vad detta kommer att 

innebära i praktiken vet vi såklart inte. Men det får ändå ses som en framgång att motionen i sig har 

antagits och att politikerna har hörsammat de boendens synpunkter, framför allt gällande de höga 

gatukostnaderna. Motionen finns i sin helhet att läsa på vår gemensamma hemsida.  

Och så några datum för våren som är värda att notera: 

Eldningsdagar i Nacka kommun: 

Under 2018 är eldning av ”torrt, vedartat avfall” tillåtet vecka 17 och 18, dvs 23 april - 6 maj. Med 

"torrt, vedartat avfall" menas mindre grenar och kvistar, men inte gräs, löv, grövre grenar eller 

stammar. Två villkor för att man ska få elda är att räddningstjänsten inte har beslutat om generellt 

eldningsförbud och att eldningen inte riskerar att orsaka olägenheter för andra. 

Gemensam städdag: 

I mitten av eldningsperioden är det så dags för vårens gemensamma arbetsdag. Den 28 april samlas 

vi som vanligt klockan 10.00 vid badet och fördelar arbetsuppgifterna. Vi har ju av olika orsaker inte 

kunnat elda på ett tag nere vid badet så i år hoppas vi på att kunna rensa och bli av med mycket ris 

här. Som vanligt medtages egna arbetsredskap såsom ex sekatör och kratta. I den mån du inte har 

möjlighet att närvara är det viktigt att du betalar in arbetsavgiften på 150 kr (görs på fakturan för 

föreningens årsavgift som kommer i maj). Kom också ihåg att du har ett eget område där du bor som 

också kan behöva ses över. 

Årsmöte: 

Datum för årsmötet är satt till tisdagen den 29 maj klockan 19.00. Styrelsen återkommer med plats. 

En skriftlig kallelse till årsmötet kommer att delas ut i brevlådorna senast två veckor innan mötet. 

Med kallelsen kommer också avier för årsavgiften att bifogas.  

Inför kommande årsmöte arbetar valberedningen med förslag till styrelser i Gustavsviks 

Fastighetsägares Ekonomiska Förening (GEF) och Gustavsviks Fastighetsägareförening (GFF). 

Valberedningen välkomnar förslag och idéer kring de kommande styrelsernas sammansättningar 

samt förslag på intresserade personer. Valberedningen nås enligt följande:  

Claes Sjöblom  claes.sjoblom@gmail.com 076 104 00 09  

Bosse Ståldal  bosse@boomit.se 070 699 10 53 
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Allmänt underhåll:  

Under våren har tre gamla och nedgångna parkbänkar vid midsommarängen ersatts av tre nya.  

Ytterligare en fjärde är snart på plats. De gamla bänkarna förvaras just nu i vårt förråd vid 

båtklubben, men för den som är intresserad av ett mindre renoveringsprojekt så går det bra att 

hämta en bänk under vårens städdag (utan kostnad såklart).  

Under våren kommer våra vägar att ses över. På många ställen finns, som säkert noterats, en hel del 

hål, både i grus-, och asfaltsvägar. På ett antal vägsträckningar kommer en mer ingående 

potthålslagning att ske så snart tjälen har gett med sig. Generellt kommer grusvägarna också att 

sladdas, grusas och dambindas.  

Under våren kommer vi att göra en dikesrensning vid Daldiket. En del träd har också tagits ner på 

våra allmänningar. 

OCH SÅ SLUTLIGEN – MIDSOMMAR.  Vi efterlyser en midsommaransvarig för årets firande. 

Föreningen uppmuntrar olika typer av lösningar för detta uppdrag. Det behöver inte vara en person 

som tar på sig uppdraget utan det skulle likaväl kunna vara ex några kompisar/ungdomar som 

tillsammans tar sig an detta. Ersättning för uppdraget kommer att utgå. Det skall poängteras att 

detta inte bara är en arbetsuppgift, utan också ett väldigt roligt sätt att få kontakt med många 

trevliga grannar samt att ta del av vår fina midsommartradition. Och det vore extra roligt att få en 

yngre generation involverad! Är du/ni intresserade, vänligen maila till info.gustavsvik@gmail.com så 

berättar vi mer! 

Soliga vår-hälsningar från Styrelsen i GEF/GFF 

 

 


