
 
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
 
 

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed 
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011. 

 
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), Christer Pettersson och  

Elisabeth Gustavsson . 
 
Tillsynsmän 
Sammankallande Anders Löfblom, samordnare 
 Hans Eriksson, Kjell Levin,  Bengt Ove Hammarberg, Gunnar 

Pettersson, Pierre Berlin, Fredrik Seth. Jonas Andersson och Ulf 
Sundqvist avgick under sommaren. Agne Pålsson ny from oktober. 

 
  
Sammanträden 
Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom  
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.  
 
Årsmötet skedde i Kumla skola den 20 mars, 41 medlemmar deltog. 

 
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 28 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  2011 till   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 2011 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 + 9. 
 
Kräftfisket 
Fisket 2011 visade lite bättre resultat än tidigare år. Det var många riktigt stora kräftor som 
togs upp. Styrelsen fortsätter följa upp resultaten. Sportfiskarna har bett att få fångststatistik 
för att de ska sammanställa resultaten för flera sjöar och skaffa mer kunskap om varför det är 
så varierande fångstresultat mellan åren. 
 
Resultat. 
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 12 februari där 6 deltagare kämpade tappert. 



 
 

Vinnare blev: 
 

1. Erik Lundh 1 580 g 
2. Kim Bergqvist 1 000 g 
3. Jonas Andersson   760 g. 

 
Angeltävlingen  
Angeltävlingen genomfördes  2 april, åtta lag deltog. Glädjande att det var ungdomar med i 
tävlingen. 
 
Vinnare blev: 

1. Tommy Wildemo  6,62 kg 
2. Kennet Olsson 5,66 kg 
3. Robert Gustafsson 5,24 kg 

 
 
Gösracet 
19 deltagare deltog i Gösracet tyvärr togs ingen gös upp denna gång. 
 
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 projektgruppen Gudöterrassen med inbjudna biologer och ekologer. Syftet med 
styrelsens deltagande var att inhämta mer information och kunskap Mötet handlade om att de 
boende på Gudöterrassen vill rensa i viken utanför sitt boende.  
Biologerna beskrev processerna, vad som händer när man rensar bort växlighet m m. 
 
Möte med Haninge kommuns vattenstrateg Björn Oliviusson. Kommunens strategiska vatten 
arbete har varit nedlagt 1995-2008. Björn tillträdde 2010. Björn ingår även i Tyreseåns 
samarbete med Länsstyrelsen. Syftet med mötet var att styrelsen ville dels få en 
kontaktperson för föreningens miljö/vattenfrågor dels få information om hur kommunen 
arbetar med Drevviken. Det nya förslaget att bygga Vegastad kan påverka Drevviken. B la 
kan vattenmängden  komma att öka i Drevviken pga ökat dagvatten. Svårt att finna bra 
lösningar för att hantera allt dagvatten som tillkommer vid nybyggnation och asfaltering av 
stora markytor. Styrelsen fortsätter att ta del av kontinuerlig information. 
 
Styrelsen tog även upp frågan angående den utbredda slingerväxtligheten i sjön. Ska man 
röja, eller ska man låta det vara?? 
Inget direkt svar gavs, rekommenderade att ta bort växligheten vid badplatser och göra 
”gator” in till båtbryggor. Styrelsen konstaterar att det finns inget konkret svar på frågan då 
frågan har ställts till övriga kommuner och ”experter” inom området. 
 
Styrelsen arbetar vidare på förslaget att genomföra en röjning av en mindre vik för att få 
klarhet i vad som händer med växligheten, om den blir mindre eller om det blir någon 
långvarig förbättring. 
 



 
 

Stockholms Miljöförvaltning har genomfört en analys av utsläppen av dagvatten vid Forssån. 
Det planeras att minska utsläppen och Miljöförvaltningen har en åtgärdsplan för detta arbete. 
Det framkom att inga utsläpp bedömdes vara allvarliga så de måste åtgärdas akut. 
 
Liksom förra året genomfördes en fiskinventering i september. 3 nät användes, ett nät fick vi 
låna av Magelungens FvF då ett av våra tre nät stals förra året. 
Många småfiskar togs upp, men ingen gös eller gädda. Abborren dominerade.  
 
Även i år har Miljöförvaltningen fått abborrar som skickats för analys. 20 abborrar mellan 10 
- 15 cm, har tagits upp och levererats till laboratoriet. 
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. 
 
 
Klubblokalen 
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubblokalen. 
Tyvärr har staketet delvis förstörts och rivits bort.  
 
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 lokalen. 
 
Arvoden och ersättning 
2011 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade. 
 
Fiskeregler 
Nya fiskeregler började gälla 1 januari 2011. Detta p g a att det skulle var gemensamma 
regler för Sportfiskarna, LännaGårds FvF och DLF i sjön för att underlätta tillsynsarbetet. Nu 
har det visat sig att Sportfiskarna & Länna Gårds FvF ändrat sina regler efter 1 januari 2011. 
 
Möten har återigen genomförts med Sportfiskarna för att se över fiskeregler.  
Efter samråd med Sportfiskarna har ett nytt förslag till fiskeregler tagits fram av styrelsen. 
 
Sportfiskarna har inrättat en ny tjänst, fisketillsynschef Krister Jangarve. Han kommer att ha 
tillsyn på vårt vatten och kommer att delge informationen till styrelsen. Det finns en ambition 
att få hit sjöpolisen för att få bukt med trolling och bus åkning. Krister önskar att föreningens 
och övriga tillsynsmän gör gemensamma insatser och även ingår i en jourgrupp för tillsyn 
 
Årsmötet 2011 gav styrelsen i uppdrag att undersöka om det fanns intresse för att återinföra 
metartävlingen. Under våren skedde ett enkätutskick till medlemmarna med en förfrågan om 
intresse fanns för metartävling. Endast 22 medlemmar visade intresse varför styrelsen inte 
återinför tävlingen då intresset var för litet.  
 
Inplantering av fisk 
Årsmötet 2011 gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till inplantering av gösyngel i 
Drevviken. Styrelsen har varit i kontakt med Henrik C Andersson på Länsstyrelsen, han var 
tveksam till meningen att sätt in gös. Henrik tyckte att bästa åtgärder för Drevviken inte är 



 
 

fiskinplantering, utan miljöarbeten t ex syresättning av vattnet vid Forsån eller 
växtbekämpning. 
Styrelsen beslutade att inte gå vidare med ärendet. 
 
Hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och verksamhetsberättelsen och dagordning för årsmötet 
har lagts ut. 
 
Tillsyn och rapport 
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.  
Styrelsen har gått ut med förfrågan om det finns fler medlemmar som kan vara intresserade av 
uppdraget. Detta har givit resultat och vi hälsar Agne Pålsson välkommen som ny 
tillsynsman. 
 
Styrelsen arbetar vidare med att leta och söka fler som är intresserade och villiga att ställa upp 
som tillsynsmän,  
 
 
 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 2012 
 
 
 
 
Yvonne Pettersson Willix                Leif Wågensand  Hans Ledstedt 
Ordförande                 Kassör  Sekreterare 
 
 
 
 
 
Kjell Levin     Hans Eriksson 
Vice ordförande    Ledamot 


