
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
 
 

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed 
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. 

 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande  Yvonne Pettersson Willix 
Vice ordförande Kjell Levin 
Kassör  Leif Wågensand 
Sekreterare  Hans Ledstedt 
Ledamot  Hans Eriksson 
Suppleanter  Gunnar Pettersson, Gunnar Hammarlund, Jan Augustson 
 
Klubbmästare Gunnar Hellbom 
 
Revisorer  Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson 
Suppleant  Anders Eriksson 
Valberedning Gunnar Hellbom (sammankallande), Jonny Jansson och  

Elisabeth Gustavsson . 
 
Tillsynsmän 
Sammankallande Anders Löfblom, samordnare 
 Kjell Levin, Ulf Sundkvist, Bengt Ove Hammarberg, Jonas 

Andersson, Gunnar Pettersson, Pierre Berlin, Fredrik Seth  
 
  
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 27 mars, ca 80 medlemmar deltog. 

 
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 29 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske 
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 90 st).  
 
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik. 



 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick år  2010 till  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 2010 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 ??. 
 
Kräftfisket 
Fisket 2010 gav ett mycket sämre resultat än på flera år. Man kan också se att kräftbeståndet 
är ojämnt över sjön. 
 
Vad detta beror på vet vi inte. En teori är att vattnet blev ovanligt varmt så att ömsningen kom 
igång sent, en teori är att de gått ut på djupt vatten för att få det svalare. Övriga kräftfisken i 
länet har visat samma resultat. 
Klart är att det tjuvfiskas en hel del kräftor i sjöarna. 
 
Resultat. 
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 13 februari där 10 deltagare kämpade tappert. 
Vinnare blev: 
 

1. Hans Eriksson 8,18 kg 
2. Erik Lundh 3,65  kg 
3. Kenneth Ek 3,46 kg. 

 
Angeltävlingen  
Angeltävlingen genomfördes 21 mars 
 
Vinnare blev: 

1.  Jan Augustsson 1,7 kg 
2.  Tommy Wildemo 0,8 kg 

 
Gösracet 
9 deltagare deltog i Gösracet som ägde rum den 13 juni i riktigt busväder och vinnare blev 

1. Jonas Andersson i 1,6 kg 
 
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön 
Styrelsen har lagt ner mycket tid i detta projekt. 
Många möten och telefonkontakter har skett under året. Pga. av det omfattande materialet har 
styrelsen valt att redovisa de viktigaste delarna av det arbete som genomförts under året.  
 
Möte med miljöförvaltningen i mars. Med anledning av att tidigare vattenprov visat att det är 
högre halter än normalt av ämnet nonylfenol i Drevviken framförde styrelsen sin oro och 
undrade om det var farligt att förtära fisken i sjön. Svaret blev att det inte är farligt att äta 
fisken då det är väldigt små mängder som samlas i fisken. Ämnet har däremot negativ effekt 
på fiskar som hela livet lever i miljön, förökningsförmågan påverkas. 
Mätning av fenoler är ganska nytt, man började mäta 2003. Stockholms Vatten gör mätningar 
regelbundet. Styrelsen följer upp provsvaren kontinuerligt. 
 
Miljöförvaltningen var orolig för uppbyggnad av Vegastaden och Larsboda Strands påvekan 
på sjön. Det ligger en del åtgärdsprogram för Drevviken hos förvaltningen men de vet inte om 
de kan finansieras. 
 
För att reda ut vad fisken innehåller enades Miljöförvaltningen och styrelsen om att provfiske 
skulle genomföras under hösten. Ca 20 st. abborrar 15-20 cm skulle tas upp och analyseras. 
Även en inventering av fiskarter skulle genomföras. Styrelsen kontaktade Sverker Lovén 
Idrottsförvaltningen för att undersöka möjligheten att få köpa eller låna inventeringsnät för 
fisket. Föreningen fick låna 3 st. nya nät och 2 fisken genomfördes sep-okt. Det skulle ha 
blivit fler tillfällen om inte ett nätt blivit stulet . En bit ut från Fornudden stals nätet med 
bojar. Bojarna var utmärkta med provfiske. Händelsen är polisanmäld, 
Styrelsen tycker det är väldigt tråkigt att det finns personer som saboterar föreningens arbete 
samt orsakar kostnader för föreningen för att ersätta nät. 
 
Resultatet av de två fisketillfällen blev magert 
 Fångsten första fisket två nät. 
7 mört, 27 björkna, 3 gös  17  gers  35 abborre. 1 nors. 
 



Andra fisket två nät 
9 mört, 11 gers, 6 björkna, 1 gös, 1 löja, 48 abborre. 
 
Det blev bara 9 abborrar över 15 cm, som kunde köras till laboratoriet för analys. 
Provsvar väntas i mars. 
 
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. 
 
Arrendeavtal Stockholm vatten 
Föreningen har tecknat nytt avtal med Idrottsförvaltningen för Stockholms vatten, Avtalet 
räcker t o m 2014. Under perioden kan den del av Långsjön som ingår i avtalet utgå pga. 
ändrade ägandeförhållanden. 
 
Klubbstugan 
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubbstugan. 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till klubbmästaren Gunnar Hellbom som alltid ser till att det är 
förberett till möten och aktiviteter samt ordnar att det är trivsamt, rent och snyggt i stugan. 
 
Arvoden och ersättning 
2010 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade. 
 
Största fisken 
Styrelsen kan glädjande konstatera att vi har vinnare i samtliga klasser, dvs. gädda, gös och 
abborre.. 
Minimivikt på fiskar som deltar är: Gädda 5 kg, Gös 3 kg, Abborre 0,6 kg. 
Tävlingen ”största fisken” har deltagare som skall belönas idag. 
 
Fiskeregler 
Möten har genomförts med bl.a. Länna Gårds FvF och Sverker Lovén, Idrottsförvaltningen. 
Syftet med detta arbete är att få fiskevårdföreningarna att samarbeta genom att ha samma 
fiskeregler. 
Efter samråd med Länna Gårds FvF framförde styrelsen förslag till ändrade fiskeregler på 
medlemsmötet. 
 
Vid medlemsmötet 29 maj beslutades att nya fiskeregler skulle börja gälla 1 januari 2011 
Storleken på gös och gädda ska vara minst 45 cm. Är de över 75 cm ska de sättas tillbaka i 
sjön. 
Enkätundersökning genomfördes för att se hur intresset var för nätfiskets vara eller icke vara i 
de begränsade delarna av Drevviken. Det visade sig att det var ett jämnt resultat. Styrelsen 
fann att intresset ändå var tillräckligt stort för att behålla nätfisket. 
 
Hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och verksamhetsberättelsen och dagordning för årsmötet 
har lagts ut. 
 
 
 



Tillsyn och rapport 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till Hans Eriksson som efter lång och trogen tjänst lämnat sin 
roll som samordare för tillsynsuppdraget.  
 
Ny samordnare är Anders Löfblom. 
 
Tillsynen har under det gångna året varit uppdelat i zoner som föregående år. 
Ett antal beslag har gjorts av kräftburar och samtliga beslag har polisanmälts. Kräftburarna 
har körts för destruktion. 
 
Glädjande är att så många kan visa upp fiskekort. Det är sällan våra tillsyningsmän får avvisa 
någon som varit utan fiskekort. 
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.  
 
För att visa att man är medlem i föreningen har dekaler köpts in för att placeras på 
medlemmars båtar. Detta underlättar för tillsynsmännen då de inte behöver fråga samma 
medlem flera gånger om fiskekort.  
 
Enligt förra årsmötet fick styrelsen mandat att utse fler tillsynsmän. Styrelsen har gått ut med 
förfrågan om det finns fler medlemmar som kan vara intresserade av uppdraget. Dessa tjänster 
behövs, framför allt om det ska bebyggas runt sjön vilket kan innebära högre belastning och 
negativ påverkan på natur, vatten och djurliv.  
 
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 2011 
 
 
 
Yvonne Pettersson Willix                Leif Wågensand  Hans Ledstedt 
Ordförande                 Kassör  Sekreterare 
 
 
 
 
Kjell Levin     Hans Eriksson 
Vice ordförande    Ledamot 


