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Styrelsen för Ytterby B Samfällighetsförening (YBS) får härmed avge följande redovisning 

för verksamhetsåret: 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Agneta Haldestig – ordförande 

Ulf Björneheim – vice ordförande 

Peter Wallin – sekreterare 

Tomas Telander - kassör 

Marita Tiselius – ledamot 

Björn Rilegård – suppleant 

Sverker Nordlund - suppleant 

 

Under året har 3 protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Föregående årsmöte hölls den 24 september 2012  

 

 

Detaljplaner som berör YBS 

 

Arbetet med att iordningställa de av kommunen detaljplanelagda tomterna Ytterby 4:145 

och 4:146 (hörnan Ytterbyuddsvägen/Ängsvägen), som tillförts S:9, och som är  avsedda 

för lekplats har fortfarande inte färdigställts av Millemont. Nu ligger ärendet hos kommunen 

att fatta beslut om vad som skall ske, då YBS inte har hittat någon/några, som är intresserade 

av att ta hand om skötseln av lekparken.Vi avvaktar rapport.   

 

 Den illa åtgångna delen av Ytterbystrandsvägen (Ytterby S:2), som trafikeras av SL vid 

busshållplatsen Ytterby, den s k busslingan, har under året  asfalterats om på kommunens 

bekostnad. YBS har tillsammans med Lantmäteriet (LM),  kommunen och Vägföreningen 

haft möte angående driftansvaret, som ju är oklart formulerat i DP 376. LM utreder detta och 

kallar till nytt möte med berörda parter i september.  

 

Fartbegränsningsskylten (7 knop), som var placerad på Resarö i sundet mellan Moholmen 

och Ytterbystrand, och som sågades ner 2011 har nu återställts. Ny skylt har inköpts och 

stenar har flyttats till en sammanlagd kostnad av drygt kr 10.000:-, vilket belopp delas 50/50 

med Ytterby B Fastighetsägareförening (FYB).   

 

Björkviken: I frågan angående muddring och iordningställandet av båtplatser på YBS 

område, som idag arrenderas av Ytterbystrand Båtklubb (YBK), har ännu ingen 

överenskommelse nåtts i samtalen mellan YBK och Fastighetsägareföreningen Ytterby B 

(FYB) som äger den största delen av marken och vattnet. YBS har sedan tidigare accepterat 

det förslag på utformning av hamnen som lämnats av YBK.    

 

Resarö Mitt: Kommunen har begärt bygglov för en ny förskolepaviljong samt parkeringplats 

i anslutning till befintliga förskolor vid Ytterby. Begäran har överklagats till Länsstyrelsen av 

både YBS och ett antal närboende. Kommunen har i viss mån hörsammat dessa 



överklaganden och bl a ändrat  sitt  förslag i enlighet med den av YBS föreslagna 

utbyggnaden av parkeringplatsen utefter Resarövägen, vilken har anslutning till tunneln under 

vägen, och vidare med en grusad väg till den nya paviljongen. Detta för att föräldrar och barn 

inte ska behöva korsa Överbyvägen i morgontrafiken runt ICA.   

 

  Övrigt 

 

EON har begärt att få anlägga en större transformatorstation än den befintliga på Ytterby S:10 

(Parken) och erbjudit YBS ersättning med  kr 3.489:-, vilket har accepterats.   

 

Under året har styrelsen  även yttrat sig i ett flertal bygglovsansökningar. 

 

 

 Förslag till resultatdisposition 

 

Föreningens resultat framgår av bifogade resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att 

årets överskott/underskott i S:9  kr +3.079:-,   i S:10  kr +3.175:- samt i FS:14 kr +100:-

överföres i ny räkning.   

 

 

Resarö den 30 juni 2012 

    

 

Agneta Haldestig                       Ulf Björneheim                            Peter Wallin 

 

 

                         Tomas Telander                      Maritha Tiselius     

 

 

 

 

 

 

 

 


