
YTTERBY B SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 20010-07-01 – 2011-06-30 

 

 

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 

Nils-Gunnar Runhem – sekreterare 

Tomas Telander – kassör 

Kerstin Henningsson – ledamot 

Maritha Tiselius – suppleant 

Sverker Nordlund - suppleant 

 

Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Föregående årsmöte hölls den 30 september 2010  

 

 

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 efter påtryckningar från YBS både på kommunen och anläggaren (Millemont)  

äntligen påbörjats under våren men är ännu ej helt färdigställd.   

 

 Vad gäller Etapp 9 i Detaljplanen över Norra Resarö gällande bebyggelse av  Brandstations-

tomten  och ”Skanska-tomten” (mittemot gamla Brandstationen) samt Resarö Mitt har ännu 

ingenting hänt. Man avvaktar tills planeringen av lokaler för skola och förskola blir klar för 

hela kommunen.  

 

Ytterbystrand 

 

I juni upptäcktes att den västra fartbegränsningsskylten (7 knop), som var placerad på Resarö i 

sundet mellan Moholmen och Ytterbystrand hade sågats ner och transporterats bort. Tilltaget 

har polisanmälts.   

 

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 

och ser fram emot en snar lösning.   

 

Parken 

 

Under våren påbörjades den sedan tidigare beslutade slyrensningen av Parken och kommer att 

vara färdigställd till hösten. Några större äldre träd som hade dött har även tagits ner.    

 

 



 

Ytterbyviksbryggan 

 

Under året (sommaren 2010) har den tidigare beslutade badpontonen lagts ut utanför bryggan 

och anslutits med en landgång.  Kostnaden för detta har uppgått till kr 59.705:-, dvs man har 

hållits sig väl inom ramen för anslaget som var kr 75.000:-, vilket vi kan tacka de som ställt 

upp med  arbete både inom YBS och FYB. 

Pontonen har varit mycket uppskattad och välbesökt och blivit ett välkommet tillskott till 

badmöjligheterna inom Ytterby B.  

  

Övrigt 

 

Under året har styrelsen yttrat sig i ett antal bygglovsansökningar. 

 

 

 Förslag till resultatdisposition 

 

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

årets överskott/underskott i S:9  kr -57435:-,   i S:10  kr +3243:- samt i FS:14 kr +100:-

överföres i ny räkning.   

 

 

Resarö den 30 juni 2011 

    

 

Agneta Haldestig                       Ulf Björneheim                            Nils-Gunnar Runhem 

 

 

                         Tomas Telander                      Kerstin Henningsson     

 

 

 

 

 

 

 

 


