
GFF 90 år idag 

 

Den 12 december 1932 bildades GFF. Så just idag får vi lov att gratulera en pigg och aktiv 90 åring 
med några utdrag ur gamla GFF protokoll från Janne Jaremark:s Gränöpärm från 2007. Den pärmen 
delade Janne ut till föreningens 75 årsjubileum! 
 
Gränö Fastighetsägare Förening (GFF) är ju en frivillig sammanslutning av fastighetsägare på huvudön 
samt i dagsläget några öar öster och norr om Gränö som har tagit på sig rollen som förvaltare av den 
samfällda marken och vattnet runt huvudön. 
 
Ägna gärna en tacksamhetens tanke åt alla dem som gjort och fortfarande gör ett stort ideellt arbete 
för öns och de boendes bästa! 
 
Allt började med ett "Grenö tomt-och villaägarkonsortium" Detta konsortium verkade mellan 1918 -
1932. Men den 12 december upplöstes konsortiet och GFF bildades för tillvaratagande av 
gemensamma intressen med avseende å anläggning av vägar, bryggor, brunnar m.m. 
 
Ordförande blev Phillips Hult St. Båtskobben, sekreterare Richard Berglund Grenö, skattmästare 
Gustav Hagström Lövskär. 
Årsavgiften var 10 kronor (motsvarar 362 kronor i dagens penningvärde) 
 
Några protokollsutdrag i mitt urval: 
 
1936: Telegrafverket öppnar telefonstation å Grenö. 12 stycken abonnenter vid årets slut.  

Stavningen Grenö, börja ersättas av Gränö. 
 
1941: Utreddes om bryggan i södra viken skulle repareras och hur mjölkinköp skulle organiseras. 
 
1943: Fru E. Söderbergs årsarvode för växeltelefonitjänsten ökades från 30: - till 40: - per 
abonnemang. 24 abonnenter var anslutna till växeln. 
 
1944: Elektrifieringsfrågan förekommer för första gången i protokollen. 
 
1953: 100 000 gäddyngel inköptes för 350 kronor och sattes ut. 
Frågan om ordnande av en tilläggsplats på för småbåtar å fastlandet bearbetades. 
 
Förslag om att en telefonautomat skulle uppställas på ön. 
 
1954: Automattelefonen uppsattes i Vänthuset vid ångbåtsbryggan. GFF fick förbinda sig att ersätta 
den summa som understeg 300:-/ år i apparatavgifter. 
 
1955: Operasångare Folke Jonsson fann ett silvermynt från 1552 vid grävning på sin tomt. 
 
1961: Elektrifieringsfrågan högaktuell. Högspänningsledning drogs fram och en transformatorstation 
uppfördes vid tomt 1:15. Värvning av abonnenter påbörjades på allvar. 
 
1963: Nya ångbåtsbryggan (gamla) färdig 1963. Beräknad totalkostnad ca 22.000 kronor. 
 
1965: Elektrifieringsarbetet påbörjat eftersom ett tillräckligt stort antal abonnenter skrivit kontakt. 



 
1966: Elektrifieringen i stort avslutad under 1966. 
 
1969: Styrelsen yttranden till Österhaninge kommun angående "Dalarö Kärnkraftverks 
Miljökonsekvenser. 
Svår storm under hösten. 
Kommunal sop- och latrin hämtning infördes. 
 
 
Och så här fortsätter det att komma protokoll från GFF. För vår förenings är roll är att skapa 
förutsättningar för ett gott liv på Gränö. Genom GFF finns en identitet och en mittpunkt för Gränö 
vilket gör att framtiden ser ljus för våran ö.  
 
Men för att ovan ska fungera måste vi öbor vara beredda att "låna" ut lite tid till arbete i GFF och alla 
andra föreningar  
 
Men framför allt Ett Stort Grattis På Födelsedagen! 
 
Jag publicerar några bilder samt några "fynd" från DNs arkiv. 
 
Publiceringen har skett i samråd med GFFs styrelse. 

 

 
Bob Lindstam Gränö 1:13 


