
 
 

 

        
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
 
 

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed avge 
följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 

 
 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande  Yvonne Pettersson Willix 
Vice ordförande Kjell Levin 
Kassör  Leif Wågensand 
Sekreterare  Hans Ledstedt 
Ledamot  Agne Pålsson 
Suppleanter  Hans Eriksson, Gunnar Hammarlund, Jan Augustson 
 
Klubbmästare Gunnar Hellbom 
 
Revisorer  Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson 
Suppleant  Stellan Björk 
 
Valberedning Christer Pettersson, Elisabeth Gustavsson och Leila Hanni. 
 
Tillsynsmän 
Sammankallande Anders Löfblom, samordnare 
 Hans Eriksson Kjell Levin, Bengt Ove Hammarberg, Gunnar 

Pettersson, Pierre Berlin, Agne Pålsson. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom  
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.  
 
Årsmötet skedde i Kumla skola den 24 mars, 36 medlemmar deltog. 

 
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 26 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske 
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 100 st).  
 
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik. 
 
 



 
 

 
Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick år  2012   791 st 

  2011   812 st. 
  2010   759 st. 
  2009        765 st. 

   2008  739 st. 
  2007   707 st 
  2006         705 st  
  2005         727 st 

2004      753 st 
2003         778 st 
2002         746 st 
2001          688 st 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2012 har varit 150 kr. Medlem kan betala 200 kr och får då ta med sig två 
gäster på kortet. Det har visat sig vara mycket uppskattat av medlemmarna. 
Inför kommande verksamhetsår föreslås oförändrad avgift. 
 
Föreningens ekonomi 
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse 
och revisionsberättelsen och den bifogande balansrapporten. Se sidan 8 och 9. 
 
Kräftfisket 
Fisket 2012 visade väldigt dåligt resultat. Enligt rapporter var kräftfisket i hela Sverige sämre 
än vanligt. Vad detta beror på lämnar vi till experterna att utforska. 
 
Styrelsen fortsätter följa upp resultaten.  
Resultat. 
2012, 77 fiskande, total fångst  2 462 varav 2 160 var över 10 cm och     302 var under 10 cm. 
2011, 76 fiskande, total fångst  4 893 varav 4 235  var över 10 cm och    658 var under 10 cm. 
2010, 76 fiskande, total fångst  4 237 varav  3 269 var över 10 cm och    968 var under 10 cm 
2009, 76 fiskande, total fångst  8 376  varav 6 200 var över 10 cm och 2 176 var under 10 cm. 
2008, 77 fiskande, total fångst 10 319 varav 7 169 var över 10 cm och 3 150 var under 10 cm. 
2007, 78 fiskande, total fångst 10 732 varav 7 056 var över 10 cm och 3 676 var under 10 cm. 
2006, 81 fiskande, total fångst 10 662 varav 6 179 var över 10 cm och 4 481 var under 10 cm. 
2005, 76 fiskande, total fångst   5 023 varav 3 360 var över 10 cm och 1 663 var under 10 cm. 
2004, 78 fiskande, total fångst   4 234 varav 3 686 var över 10 cm och    548 var under 10 cm. 
 
Håvfisket 
Håvkräftfisket genomfördes  i Gudöå och Långsjön.  
 
Aktiviteter 
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har genomförts. 
 
Pimpeltävling 
Pimpeltävlingen genomfördes den 11 februari där 9 deltagare kämpade tappert. 
 
 



 
 

Vinnare blev: 
1. Hans Eriksson 6.90 kg 
2. Erik Lundh 2.90 kg 
3. Kennet Ek 1.92 kg 

 
Angeltävlingen  
Angeltävlingen genomfördes 11 mars. 
 
Vinnare blev: 

1 Björn Janebrink 5.240 kg  
2 Jan Augustson 1.28 kg 

 
Gösracet 
Racet genomfördes 16 juni med 10 deltagare.  
Vinnare blev: 

1. Carl Olsson längd 49,5 cm 
2. Kim Bergkvist 48,5 cm 
3. Erik Lundh 47 cm. 

  
 
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön 
Styrelsen har lagt ner mycket tid i detta projekt. 
Pga av det omfattande materialet har styrelsen valt att redovisa de viktigaste delarna av det 
arbete som genomförts under året.  
 
Styrelsen vill påpeka att detta projekt är ett försök som ingen vet utfallet på. 
 
Styrelsen har haft ett antal kontakter och möten med flera intressenter för att tillsammans finna 
en lösning för att öka framkomligheten i vissa igenvuxna vikar. 
 
Styrelsen kom fram till att pröva vattenväxtklippning i ett antal vikar där växligheten var 
omfattande. Uppdraget bestod i att göra gator i Kumlaviken, Hanviksviken och Lännaviken.  
 
Tyreseåns vattenförbund och Tyresö kommun informerade om att de kunde bidra med 
ekonomiska resurser för att få arbetet utfört. 
  
I augusti kontaktade Styrelsen ett företag för uppdraget. Företaget har mångårig erfarenhet av 
arbetet med att rensa sjöväxter och bortforslingen av detta. 
 
Den beställda vattenväxtklippningen blev aldrig av då det inte fanns någon ytväxlighet, det 
fanns dock längs botten. Styrelsen beslöt efter rekommendationer och överenskommelse med 
alla berörda att flytta fram projektet till nästa år. 
 
Styrelsen har varit i kontakt med Haninge kommun angående utplantering av gös. Kommunen 
var villig att hjälpa till med fiskutsättningen och viss subventionering samt tillhandhålla de 
tillstånds som behövs. 
Styrelsen beslutade att genomföra uppdraget men i oktober meddelade kontaktpersonen att det 
inte fanns några gösyngel kvar.  
 
Ingen fiskinventering genomfördes pga av för dåligt väder och uppslutning.  



 
 

Miljöförvaltningen har inte fått abborrar för analys. Anledning se ovan. 
 
Styrelsen ska försöka genomföra provfiske och inventering varje år. Projektets genomförande 
bygger på att det finns medlemmar som vill hjälpa till. 
Styrelsen fortsätter sitt arbete i projektet. 
 
 
Klubblokalen 
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubblokalen.  
 
Åtgärder som utförts under året: 
Det förstörda staketet har ersatts med nytt fint trästaket. 
Trädet som stod allt för nära huset och som förstörde tak och panel har kommunen sågat ner.  
 
Tyvärr så har det varit försök till inbrott genom ett fönster, men tjuvarna har inte kommit in. 
 
Klubbmästaren Gunnar Hellbom har som vanligt skött klubbhuset med stor omsorg.  
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till klubbmästaren Gunnar Hellbom som idag lämnar sitt 
uppdrag efter lång och trogen tjänst. Gunnar har varit en ovärderlig tillgång i föreningen genom 
sitt stora engagemang och sin erfarenhet, inte bara som klubbmästare. Gunnar har lagt ner 
mycket tid och arbete för föreningen och har alltid i alla aktiviter ställt upp för genomförandet. 
 
Arvoden och ersättning 
2012 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade. 
 
 
Hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och verksamhetsberättelsen och dagordning för årsmötet 
har lagts ut. 
 
 
Tillsyn och rapport 
Det är sällan våra tillsyningsmän får avvisa någon fiskande för att de inte är medlem i 
föreningen eller Sportfiskarna. 
Det förekommer dock rätt ofta att medlemmar glömt att ta med sig kortet på fisketuren. Viktigt 
att ta med sig fiskekortet då tillsyn även bedrivs av Sportfiskarna. Om fiskekortet inte kan visas 
upp kan man avvisas från fisket.  
  
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.  
Styrelsen har gått ut med förfrågan om det finns fler medlemmar som kan vara intresserade av 
uppdraget. En medlem har uppgett intresse. 
 
Styrelsen arbetar vidare med att leta och söka fler som är intresserade och villiga att ställa upp 
som tillsynsmän.  
 
Långsjön, områden blir naturreservat. 
Styrelsen har svarat på en remiss angående att områden i Långsjön vid Gammelström föreslås 
tillhöra Stiftelsen Tyrestaskogen och bli Naturreservat. 



 
 

Styrelsen har ställt frågan om detta påverkar föreningens fiskearrende som består i en kort 
strandkant som föreslås ingå i reservatet. 
Styrelsen inväntar svar.  
 
Fiskeregler 
Styrelsen har arbetat i flera omgångar med fiskereglerna för att tillmötesgå de önskemål som  
bl a Sportfiskarna framfört. Syftet med att ha samma regler är att underlätta tillsynsarbetet i 
sjön då det är flera föreningar som har fiske för sina medlemmar. 
 
Att styrelsen arbetat i omgångar beror på att övriga föreningar har ändrat reglerna under 
styrelsens pågående arbete.  
 
Aktiva medlemmar 
Styrelsen och valberedningen har haft svårt att finna kandidater till styrelseuppdrag och till 
övriga uppdrag.  Flera utskick med uppmaning att åta sig ett uppdrag har skett under året men 
inte någon större respons har inkommit från medlemmarna. 
 
Att driva en ideell förening med högt medlemsantal kräver att det finns en organisation som 
kan hantera logistik och genomförande av de olika aktiviteterna som föreningen har samt 
kunna föra föreningens talan med kontakter med kommuner mm. 
 
Styrelsen skulle uppskatta om fler medlemmar kunde visa sitt intresse genom att åta sig mindre 
uppdrag, t ex hjälpa till att resa tältet vid medlemsmötet, hjälpa till med inventering av fisk, 
behjälplig vid kräftfisket mm.  
 
Idag lämnar vår kassör Leif Wågensand sitt uppdrag efter drygt 10 år. 
Styrelsen vill framföra sitt tack till Leif Wågensand för hans stora engagemang och entusiasm 
för uppdraget. Leif har genomfört sitt uppdrag med stor noggrannhet och på ett mycket 
ansvarsfullt sätt hanterat föreningens medel. 
 
 Slutord 
Styrelsen har med denna redogörelse lämnat en sammanfattning av Drevviken Långsjöns 
Fiskevårdsförenings verksamhet under det gångna året och vill tacka medlemmarna för 
förtroendet och gott samarbete. 
Med dessa ord överlämnar styrelsen årets verksamhetsberättelse till årsmötet för godkännande. 
 
Tyresö i mars 2013 
 
 
 
Yvonne Pettersson Willix                Leif Wågensand  Hans Ledstedt 
Ordförande                 Kassör  Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Kjell Levin     Agne Pålsson 
Vice ordförande    Ledamot 


