VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Yvonne Pettersson Willix
Kjell Levin
Leif Wågensand
Hans Ledstedt
Hans Eriksson
Gunnar Pettersson, Gunnar Hammarlund, Jan Augustson

Klubbmästare

Gunnar Hellbom

Revisorer
Suppleant

Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson
Gösta Sjögren

Valberedning

Gunnar Hellbom (sammankallande), Jonny Jansson och
Elisabeth Gustavsson
.

Tillsynsmän
Sammankallande

Hans Eriksson, samordnare
Kjell Levin, Ulf Sundkvist, Bengt Ove Hammarberg, Jonas
Andersson, Gunnar Pettersson, Pierre Berlin, Fredrik Seth, Anders
Löfblom

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 30 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 80 st).
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år 2009 till
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

765 st.
707 st
705 st
727 st
753 st
778 st
746 st
688 st

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2009 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 2009 gav ett sämre resultat än på flera år. Man kan också se att kräftbeståndet är ojämt
över sjön. Vissa fiskeplatser ger mycket, medan andra platser verkar helt utfiskade.
Vad detta beror på vet vi inte. En teori är att vattnet blev varmt sent på sommaren så att
ömsningen kom igång sent. Klart är att det tjuvfiskas en hel del kräftor i sjöarna.
Resultat.
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 14 februari där 12 deltagare kämpade i 10 graders kyla.
Vinnare blev:
1. Hans Eriksson 9,96 kg
2. Jonas Andersson 6,04 kg
3. Kim Bergqvist 5,80 kg.
Angeltävlingen
Angeltävlingen genomfördes 29 mars
Vinnare blev:
1. Björn Junebrink 16,71 kg
2. Tommy Wildemo 11,38 kg
3. Calle Olsson
7,35 kg
Gösracet
9 deltagare deltog i Gösracet som ägde rum den 13 juni och vinnare blev
1. Erik Lundh
5,24 kg
2. Jonas Andersson 1,86 kg
3. Tommy Wildemo 0,66 kg.
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Styrelsen har lagt ner mycket tid i detta projekt.
Arbetet för att få information och rådgivning i hur kommunerna/länsstyrelsen m fl arbetar
med igenväxta vikar mm. har gått väldigt sakta, vissa frågor har inte ens besvarats.
I mars deltog representanter för styrelsen i länsstyrelsens informationsmöte i Haninge. De
informerade om EUs vattendirektiv och hur de planerar för olika åtgärder i berörda
vattenförekomster. Det finns en webbaserad databas över Sveriges sjöar. Den finns på
www.viss.lst.se, där man kan bl a läsa att Drevviken har en kraftig övergödning.
Drevviken är en bland många sjöar som berörs av EUs vattendirektiv vilket innebär att
samtliga hav, sjöar och vattendrag ska ha god vattenstandard år 2015. Ansvaret för att uppnå
en god vattenstandard har kommuner och Länsstyrelser, om det finns finansiering för
föreslagna åtgärder . Ett åtgärdsprogram har tagits fram för berört/berörd hav, sjö och
vattendrag. För Drevviken är det som i många andra sjöar problem med övergödning. För att
kontrollera att ingen försämring sker tas kontinuerliga provtagningar på växlighet, vatten och
fisk.
Styrelsen fick åtgärdsprogrammet på remiss och svar skulle vara inlämnat 1 sept 2009.
Styrelsen svarade att vi inte hade några direkta frågor eller synpunkter på detta omfattande
åtgärdsprogram för de utvalda sjöarna. Styrelsens uppfattning var att det var väl kartlagt och
det framgick vilka åtgärder som behövdes sättas in i Drevviken t ex bekämpa övergödning
samt minimera dagvattenutsläppen.
Styrelsen informerade om att föreningen fanns samt att föreningen är intresserade av att
hjälpa till i det kommande miljöåtgärdsarbetet.

Detta brev resulterade i att vattenvårdsdirektören Lennart Sorby svarade att de var mycket
intresserade av vår verksamhet och han vidarebefordrade styrelsens brev till övriga ansvariga
inom kommuner, länsstyrelsen och miljöförvaltningen.
I augusti genomförde styrelsen ett möte med Stockholms Miljöförvaltning. Syftet var att höra
hur de skulle genomföra de olika miljöåtgärderna i Drevviken.
Svaret var att fanns det pengar så kan åtgärdsplanerna uppnås.
Olika provtagningar skedde under sommaren som vi skrivande stund väntar resultatet på.
Styrelsen fick i uppdrag att hjälpa till med provtagning på fisk. Det visade sej dock att deras
förfrågning kom mycket sent, i november, när de flesta tagit upp båtarna. Styrelsen vill tacka
Jonas Andersson och Erik Lundh som gav sig ut på sjön för att provfiska men resultatet
uteblev och provfisket skjuts upp till våren 2010.
Styrelsen har också svarat på remiss ang. exploateringen av Farsta Strand. Drevvikens norra
del,( nära Hökarängsbadet) berörs där bl a flervåningshus planeras att byggas nära
strandlinjen. Styrelsen har framfört sin oro över att vatten och djurliv påverkas negativt av
den bebyggelse som planeras nära strandlinjen.
Styrelsen fortsätter sitt arbete i projektet.
Klubbstugan
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubbstugan.
Ytterpanelen, vindskivor och fönster har målats..
Det har varit skadegörelse vid stugan, sektioner av staketet stals och eldades upp.
.
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
2009 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 gösklassen dock har ingen abborre eller
gädda anmälts.
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
Representanter från styrelsen var på möte på Sportfiskarnas kansli i Alvik. Mötet handlade
om samordning av fiskereglerna i föreningarna för Drevviken, Länna Gård och Sportfiskarna.
Trycket på fiske har ökat i sjöarna eftersom skärgårdsfisket är så dåligt.
Eventuella ändringar av fiskeregler sker på medlemsmötet i maj 2010.
.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och verksamhetsberättelsen och dagordning för årsmötet
har lagts ut.
Tillsyningsrapport
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 avisa
någon som varit utan fiskekort.
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.
Se Tillsynsrapport sid .

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 2010
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