
 

 

GUSTAVSVIKS FASTIGHETSÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 
 
Årsredogörelse för år 2018 

 

Styrelse 

Göran Wellerstrand ordförande          08-715 21 28 

Christophe Lovén vice ordförande och detaljplanearbetet 08-715 98 94 

Ulla Stark  sekreterare   08-715 08 22 

Marie Lindgren kassör   072-5103900 

Börje Axelsson vägar och allmänningar  072-7046757  

Anders Lagerkvist allmänningar och vägar  070-6204085  

Sofia Lysell  kommunikation och information  070-6099916  

Niclas Rysjö     kommunikation och information  073-9570037  

Leif West  detaljplanearbetet  070-4129645 

      

Revisorer 

 Linda Löfgren Andersson ( auktoriserad revisor)  och Sven Georg Ericsson. Johan 

Blomstedt har varit ersättare för lekmannarevisorn. 

 

Valberedning 

Claes Sjöblom sammankallande och Roy Brands. 

. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Styrelsemedlemmar har 

dessutom haft kontakter med bl. a. Nacka kommun, entreprenörer och grannföreningar. 

 

Bokslut 

Årsredovisning och bokslut för GEF har upprättats av firma Aktiv Revision i Gävle. 

Redovisas separat. 

 

Information 

Vi har löpande uppdaterat vår gemensamma hemsida med aktuell information som berör vårt 

område. Vi har också mejl-ledes försett våra medlemmar med nyheter, främst gällande det 

pågående detaljplanearbetet. 

Vi har satt upp plakat/banderoller för att  uppmärksamma våra gemensamma aktiviteter i 

föreningen. Vi har omarbetat vår hemsida och framför allt gjort denna mobilanpassad. 

 

Vägar 

Sommarvägar 

Reparation av potthål och sladdning på grusvägarna. 

Ny slitbana på delar av Storsvängen, Dalvägen, Baggensviksvägen och Boo strandväg. 

Rensning av Dalvägsdiket. 

Under hösten har vägdiken rensats från växtlighet. 

Vinterväghållning 

Plogning har skett enligt Nacka kommuns policy. 

Sandning efter behov eller efter avrop. 

 



 

 

Allmänningar 

Det är ungefär 15% av fastighetsägarna som kommer på arbetsdagarna – vi hinner en del men 

långt i från så mycket som vi skulle kunna hinna om fler var med och hjälpte till.  

Vi har haft två arbetsdagar där vi gjort sedvanligt arbete vid badet, midsommarängen samt 

idrottsplatsen. Dessutom har vi äntligen eldat upp rishögen.  

 På uppdrag har det tagits ner en del träd längs vägarna samt några riskträd på de olika 

allmänningarna. 

Alla arbeten har utförts enligt den skötselplan som GFF har tagit fram tillsammans med 

Nacka kommun. 

 

Antalet medlemmar och fastigheter 

 

Antal  medlemmar 312 varav 246 permanentboende 

Antal fastigheter 329 

 

 

Gustaviansk den 31 december 2018 

 

 

 

Göran Wellerstrand     Christophe Lovén     Börje Axelsson 

 

 

 

Anders Lagerkvist    Marie Lindgren    Sofia Lysell                     

 

 

 


