
 

 

Årsredogörelse för år 2020 avseende 

Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening &  

Gustavsviks Fastighetsägareförening 
 

 

Styrelse 

Göran Wellerstrand Ordförande          070 645 20 45 

Christophe Lovén Vice ordförande och detaljplanearbetet 070 853 88 48 

Sofia Lysell  Sekreterare   070 609 99 16 

Marie Lindgren Kassör   072 510 39 00 

Börje Axelsson Vägar och allmänningar  072 704 67 57  

Anders Lagerkvist Allmänningar och vägar  070 620 40 85  

Jimmy Svederud Kommunikation och information  070 609 99 16 

David Björk  Kommunikation och information  073 957 00 37 

Leif West  Detaljplanearbetet  070 412 96 45 

      

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 bland annat 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 svarat på inkomna frågor samt försett våra medlemmar med 

nyheter, främst gällande det pågående detaljplanearbetet men också annan information 

gällande Gustavsvik. Vi har satt upp plakat/banderoller för att uppmärksamma våra 

gemensamma aktiviteter i föreningen. 

 

Vägar 
Grusvägarna; potthålslagning, hyvling, kantskärning och grusning. Asfaltvägarna; ny slityta 

på Ringleksvägen och del av Norrkärrsvägen. Vinterväghållning har skett efter samma princip 

som tillämpas av kommunen. Sandning då behov förelegat. 

 

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

idrottsplatsen. Arbetsdagarna avslutades även detta år med korvgrillning och samvaro om än 

med större avstånd och försiktighet. 



 

 

Bryggorna vid badet har fått en översyn, plankor har bytts ut, betongen har reparerats och 

halkskydd har monterats. 

Under sommaren har Dalvägsdiket grävts ut öster om Baggensvägen och nu under vintern har 

sträckan västerut fått en översyn. 

En röjning längs vägarna har påbörjats där överhängande grenar kommer att tas bort. Detta 

arbete sker parallellt med Boo-energis röjning längs elledningarna. På uppdrag har det tagits 

ner ytterligare träd vid busshållplatsen och längs vägarna, några stormskadade, andra döda.  

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

med Nacka Kommun. 

 

Midsommar och Simskola 
Såklart var midsommarfirandet betydligt mer lågmält och avskalat i år, innebärande 

gemensam stångresning och bilkaravan. Styrelsen har försökt värva en ny 

midsommaransvarig som kan tänka sig att dela på den uppgiften med en annan person men 

ännu inte fått napp.  

I år deltog 69st barn i årets simskola, vilket är det högsta deltagandet hittills. Simskolan hölls 

förmiddagar måndagar till fredagar under tre veckor med en trevlig avslutning.  

 

Detaljplanearbetet 
GEF är en stor fastighetsägare omfattande totalt ca 33 ha mark inbegripet vägmarken och 

berörs av tre detaljplaner; Dalvägen-Gustavsviksvägen, Mjölkudden-Gustavsviks Gård och 

Solbrinken-Grundet samt påverkas av planen för Dalskarlsängen. Arbetet framskrider i 

samtliga planer och status är nu följande:   

1) Dalvägen – Gustavsviksvägen 

Planarbetet granskades och ställdes ut en andra gång under hösten 2018. Gatukostnads-

utredningen är nu beräknad på de fastigheter som ingår i GEF’s område, innefattande planerna 

för Mjölkudden – Gustavsviks gård samt Dalvägen – Gustavsviksvägen. Gatukostnaderna 

beslutades slutligt den 22 februari 2021. Gatukostnaderna är överklagade från flera enskilda 

samt från GEF med fokus på de gatukostnader som beslutats rörande båtklubben som 

bedömdes som oskäliga. Detaljplanen antogs den 15 mars 2021 och sista dagen för 

överklagande är den 12 april 2021. 

2) Mjölkudden – Gustavsviks gård 

Planen antogs den 15 mars 2021 och sista dagen för överklagan är den 12 april 2021.  

3) Solbrinken – Grundet 

Planen antogs den 12 oktober 2020. Planen är överklagad då den ännu ej är antagen.  

Se Nacka kommuns hemsida för mer och aktuell information om processen. 

 

VA frågan 

Länsstyrelsen har på föreningens initiativ öppnat 2 granskningsärenden avseende planerna för 

Mjölkudden resp Dalvägen. Statusen är att Länsstyrelsen begärt redogörelse från Nacka 

kommun rörande att VA frågan skall vara löst inom 2024. Sista svarsdatum är 11 maj för 

Nacka kommun så i skrivande stund vet vi ej utgången. Vi skall ha i minnet att utbyggnaden 

av VA och detaljplaner formellt är två separata frågor.  

 

Vad händer härnäst 

Nacka kommun har valt att varken diskutera markförvärv eller exploateringsöverens-

kommelse med GEF samt ej heller väghållaransvar för de delar av GEF’s markområde utanför 



 

 

planområdena (ca 15%). Detta kan tyckas märkligt ty alldeles oavsett att en antagen detaljplan 

med kommunalt huvudmannaskap innebär rätt för kommunen att förvärva allmän platsmark 

och vägmark från GEF så innebär det inte skyldighet för GEF att överföra marken till Nacka 

kommun. Här kommer en fortsatt process när planerna har vunnit laga kraft.  

Dalkarlsängsplanen har nått samrådsstadiet. Då denna plan hanterar anslutningen mellan 

Dalvägen och Boovägen är den central för att trafiksituationen. Kollektivtrafiken skall ha en 

rimlig möjlighet att fungera när ett antal hundra bostäder, kompletterat med verksamheter, 

tillförs området. Redan idag är Gustavsviksvägen hårt belastad och det märks framför allt vid 

Dagis (korsningen Eriksviksvägen) samt anslutningen mot Värmdövägen och klarar svårligen 

att ytterligare trafik tillförs utan allvarlig risk för trafiksäkerheten.  

GEF överväger att överklaga detaljplanerna, baserat på att logistiken till och från området 

måste beaktas och som konsekvens måste planen för Dalskarlsängen vinna laga kraft före 

övriga planer.  

 

Antalet medlemmar och fastigheter 
Antal  medlemmar 312, varav 246 permanentboende 

Antal fastigheter 329 

 

 

Gustavsvik den 22 april 2021. 

 

 

 

Göran Wellerstrand     Christophe Lovén     Börje Axelsson 

 

 

 

 

Anders Lagerkvist    Marie Lindgren     Sofia Lysell                     

 

 

 

 

David Björk      Jimmy Svederud     Leif West   
  


