
VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRO SPORTFISKEKLUBB 2020 

Då har det gått ännu ett sportfiskeår i vår lilla klubbs historia. Med detta är det dags att 

avlägga en verksamhetsberättelse över årets tilldragelser. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer. 

 

Ordförande:  Jan Ohlsson    

Kassör:         Zenni Ohlsson 

Sekreterare:  Lennart Westergren 

Ledamot:      Kenneth Eklund 

Ledamot:      Staffan Persson 

Suppleant:    Greger Svelin 

Adjungerade till Lejondalsverksamheten har varit Niclas Sobéus, Danne Eriksson, Anna Berg 

och Ove Fredriksson. Medlemsantalet var vid årets början 330 och vid redovisningens slut ca 

360.  

 

Storabborren Lejondal 2020 

Inställd pga isbrist! 

Klubbmästerskap pimpel Lejondal 2020 

Inställd pga isbrist! 

Ismetemästerskapet/ träffen 2020 

Inställd pga isbrist! 

Kräftfisket och Lejondalssjön 

Under året har tre testfisken genomförts i sjön. Resultatet är i paritet med tidigare fisken, dvs 

dåligt. Totalt har ca 600 kräftor fångats varav bara en bråkdel mindre kräftor. Det finns 

allvarliga problem med föryngringen och ett flertal årsklasser har helt saknats under fisket. 

Situationen är något bättre i vår södra del där vi fångat kanske ett tjugotal mindre kräftor, ju 

längre norrut man kommer försvinner dom små nästan helt 

Kräftorna finns idag i stort sett uteslutande på sjöns lite djupare och steniga partier. Vid land 

saknas dom på de flesta ställen helt.  

I årets kommunala budget finns medel avsatta för renovering av Lejondalssjön då den idag är 

att betrakta som övergödd. Renovering av sjön har påbörjats under hösten och kommer att 

fortsätta under 2021. Man använder samma metod och företag, Vattenresurs AB som vid 

renoveringen under 1990 talet. Här finns möjlighet att följa renoveringen via nyhetsbrev. 

Kräftfisket i Mälaren 

Inget fiske har i år bedrivits i Mälaren. Andra har rapporterat dåligt fiske på sina vatten. 

http://gantrack3.com/t/v/1_MjUyNzU4OTI1MTM=/


 

 

Internet 

Vi ber att få tacka Lennart Zetterlund som tagit på sig att vara webmaster för vår fina 

hemsida. In o kolla och bidra gärna med bilder och fiskerapporter. www.brofiske.net 

Rabatter 

Som medlem har du 15 % rabatt på Sundbybergs Sportfiske och Stockholms Fiske & Fritid i 

Bro.  

 

 

. 

Till sist. Vi i styrelsen ber att få tacka för visat förtroende under verksamhetsåret. 

  

 

 

Jan Ohlsson                                    Lennart Westergren                   Kenneth Eklund 

 

 

Staffan Persson                                Zenni Ohlsson 


