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VILLÄGAREFÖRENING Ekon. fören. 2009. 
 
 
Allmänt  
De stora utmaningarna under 2009 blir: 

 Om årsmötesbeslut erhålles driva ärendet med att tilllskapa fler båtplatser ev. genom 
en ny ponton vid Sätraäng. Utveckling av markområden enligt plan 

 Hålla kontakt med kommunen i syfte att förhindra att planfrågorna resulterar i förslag  
som är negativa för boende inom MVF 

 Mer utpräglat rikta verksamheten endast mot medlemmar 
 Verksamheten avses bedrivas enligt den budget som tas genom separat beslut. 

 
 
Bryggverksamheten  
Under 2009 är förslaget från styrelsen att en ny bryggsektion skall byggas. Detta ger i bästa 
fall ytterligare ca 90 båtplatser. Idag står det 55 medlemmar i kö. Dessa har inte tilldelats 
önskad plats inför kommande säsong. Styrelsen vill redan nu genom att investera i en ny 
bryggsektion skapa förutsättningar för att möta ett ökande och framtida behov av nya, större 
och bekvämare platser för våra medlemmar. Styrelsen kommer att presentera olika alternati-
va lösningar och kostnadskalkyler på årsmötet i april -09.  
 
Under våren 2009 kommer landgången på Sätraängsbryggan att byggas om. Vidare kommer 
den nuvarande kantskoningen att förbättras. 
 
 
Bryggplatssituationen  
Under 2009 kommer kölistan för båtplatser uppskattningsvis att öka med ca 25 namn. Detta 
med anledning av nyinflyttning och byte av plats. 
Bryggkommittén arbetar med uppgiften liksom 2008 att skapa fler båtplatser. Det mest realis-
tiska alternativet synes vara att skapa en parallellbrygga till Sätraängsbryggan. Härvid ska-
pas möjlighet för platser till de tyngsta och bredaste båtarna. 
Till säsongen 2009 har vissa platser vid Sätraängsbryggan förändrats. Detta för att bättre 
tillgodose efterfrågan från medlemmar. Styrelsen har plan för användningen av de båtplatser 
som ej direkt hyrs ut. 
Säsongen 2009 kommer arbetet med att fördela båtplatser, kontroll av användande och att 
aktuella handlingar finns arkiverade i föreningen (t.ex. försäkringsbevis) att fortsätta. Så 
länge platsantalet vid våra bryggor underskrider medlemmarnas behov, är arbetet med an-
skaffande av fler båtplatser en av huvudpunkterna. 
 
 
Samarbete med vägföreningen.  
Det nuvarande samarbetet med vägföreningen skall drivas även framdeles. Detta består i ca 
4 gemensamma sammanträden och kontakter vid behov. 
 
Grönområdena  
Arbetet med utveckling och skötsel av föreningens grönområden och badplatser kommer att 
fortsätta i enlighet med den rullande långsiktsplanen. Den övergripande målsättningen enligt 
denna är att tillskapa så vackra naturområden som möjligt med hänsyn till varje områdes 
karakteristika och belägenhet samt områden som är attraktiva ur rekreationssynpunkt. I detta 
arbete betalas grundläggande förändringar av MVF medan MV betalar kostnader för under-
håll och skötsel. Kostnaden för aktuella åtgärder finns i budgetförlaget. 
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MV kommer att bekosta tillförsel av stenkross för att ytterligare höja marknivån vid avlast-
ningsplatsen intill Spjutvägsbryggan samt på vägen ner mot Sätraängsbryggan. Nära samar-
bete kommer att ske med bryggverksamheten i syfte att förbättra anslutningen mellan brygga 
och mark vid Spjutvägens gästbrygga, Sätraängsbryggan samt bryggan närmast Säterfjär-
den vid Slottsån. Dessa arbeten ingår i bryggverksamhetens budget. 
 
Liksom under föregående år planeras frivilliga arbetsinsatser vår och höst på de flesta områ-
dena. 
 
MVF avser att i positiv anda handlägga framställningar om utbyggnad av bredbandsverk-
samhet. Beslut i dessa frågor måste tas i samråd med vägföreningen. 
 
Reviderade stadgar  
Röstning med fullmakt förväntas bli möjligt fr.o.m. årsmötet 2010. 
Stadgerevision 2 fullföljs. 
 
Speciella arrangemang  
 
Fortsatt gösutsättning 
Gösutsättning har tidigare utförts i Säterfjärden för ett antal år sedan med bra resultat. 
Under 2009 kommer samarbetet med ÖSFK möjligen att fortsätta. Planen är att ÖSFK begär 
bidrag i ett 3-årsprojekt från Länsstyrelsen för dessa utsättningar. Detta i ett större projekt 
som berör hela Stockholms Län.  
 
Ändring fiskeregler:  
Ett förslag till ändring av MVF:s Fiskeregler har utarbetats efter samråd med ÖSFK. Syftet 
med detta är att få likadana regler för närliggande vatten tillhörande Österåkers Sportfiske-
klubb, MVF och Österåkers Villaägareförening. Fr.o.m. 1985 är fritt handredskapsfiske tillåtet 
i Sverige. I detta förslag har även miljöaspekten beaktats. 
Maskstorlek på nät bör vara 45 mm eftersom fångad gös då hinner bli könsmogen och re-
producera minst 1 gång.  
 
Gäddbeståndet är idag så stort i Säterfjärden att fångstbegränsning inte behövs enligt våra 
gamla regler.  
Fritidsfisket idag bedrivs också på ett annat sätt, s.k. Catch and release, så merparten av 
fångad fisk återutsätts.  
I Stora Värtan har ett större projekt inletts med märkning av gädda enligt denna metod med 
bra återfångst av återutsatt fisk. Mer om detta går att läsa här: http://www.pikereg.se .  
Fiskeguider som har fiske som sitt jobb arbetar med att metoden Catch and release ska an-
vändas i mycket större omfattning framledes. 
 
Förslag till nya fiskeregler: 
 
§ 1. Rätt till fritt handredskapsfiske gäller alla. Rätt till fiske med nät, långrev och angling på 
föreningens vatten tillkommer endast föreningens medlemmar. Föreningsmedlem äger dock 
rätt att vid fiske med nät, långrev och angling ta med en utomstående icke medlem att fiska 
på fastighetens kvot.  
 
§ 2. Allt fiske med not, mjärde, utter, sax och ståndkrok är förbjudet. Vid fiske med nät får 
endast 2 nät, av högst 30 meters längd och minst 45 mm maskstorlek, användas per fastig-
het. Nät och långrevsfiske i Säterfjärden och Rödbosundet är förbjudet. Långrev får hålla 
max 100 krok. Vid fiske med angel får högst 10 redskap användas.  
 
§ 3 Fisket i föreningens vatten är avsett för husbehov och allt slags förvärvsfiske (fiske till 
avsalu) är förbjudet. Vid fiske från båt med hjälp av rodd, drift, segel eller elmotor får dragfis-
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ke bedrivas med max. 2 spön/linor per person upp till max. 4 spön/linor per båt. Dragfiske får 
ej ske vid framförande av båt med förbränningsmotor.” 
 
§ 4. I övrigt gäller att föreningsmedlem även i här ej specificerade fall ska rätta sig efter 
Länsstyrelsens utfärdade bestämmelser. 
 
 
Medlemsfrågor 
Vid föregående årsmöte redovisad policy kommer att fullföljas. Detta innebär att det måste 
göras ansökan om såväl inträde som utträde ur MVF. 
 
Övrigt 
Styrelsen eftersträvar att genomföra såväl valborgsmässo- som midsommarfirande enligt 
tidigare modell. Funktionärsfrågan är ett problem. Styrelsen kommer att lämna närmare in-
formation på hemsidan inför resp. arrangemang. 
Finns förslag till biaktivitet vid t.ex. valborgsmässofirandet tar ordf. gärna emot förslag. 
Styrelsen kan pressas att vidtaga kännbara åtgärder mot de båtplatsinnehavare som ej re-
spekterar fartbegränsningen om 5 knop i Rödbosund och Sätterfjärden 
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