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FYB Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. 
 

Verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2015 

 
Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsen har bestått av följande personer: 
 
Ordförande  Annika Vangstad  
Kassör  Sara Thollin 
Sekreterare  Jan-Eric Ramberg 
Ledamot                         Ulrika Thorildsson 
Ledamot  Olof Andersson 
Suppleant  Per Fellenius 
Suppleant  Jan Ahlén 
    
Revisor   Thomas Telander 
 
Valberedning            Vi har inte lyckats finna någon  

valberedning under 2015 
 
Hamnkaptener Ulf Björneheim (Badhusbryggan) 

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan) 
Tillsynsman  Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan) 
 
Föregående årsstämma hölls tisdagen den 14 april 2015. Under 
verksamhetsåret har styrelsen haft 3 styrelsemöten.  
 
Medlemsantal 
År 2015 var 180 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar drygt 40 % av 
antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs 
område. Antalet potentiella medlemmar ökar något på grund av nybyggnation 
och avstyckningar. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 för att rekrytera 
fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö”. 
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Ytterbyviksbryggan 
Under 2015 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. I april 2016 
står tre båtägare i kö för en permanent plats. De båtplatsinnehavare som inte 
längre äger någon fastighet har sagts upp. Det innebär att ett antal 
medlemmar som stått i kö nu har fått en båtplats. 
 
Bryggans ramp är i behov av justering då den är väl brant för att underlätta 
båtiläggning och upptagning. Då ny hamnkapten har tillträtt under året 
kommer detta att ske under 2016.  
 
Hamnkapten vid Ytterbyviksbryggan har varit Ulrik Sturk med stöd av tidigare 
hamnkaptenen Anders Holmqvist.  
 
Badhusbryggan  
FYB har hyrt ut 15 av totalt 17 båtplatser vid bryggan. Kön är gemensam för 
samtliga bryggor. Löpande underhåll har gjorts samt avverkning och 
uppröjning vid bryggan har skett.  
 
Den planerade utbyggnaden av Badhusbryggan pågår genom att underlag för 
ansökan om bygglov ska tas fram före 4 april 2016. Tanken är också att en 
vedeldad bastu ska sättas upp på denna brygga då det kan komma att bidra 
till att attraktiviteten för att bli medlem i FYB ökar.  
 
Två gästbojar att ska sättas ut. Endast gäster till betalande medlemmar får 
använda dessa.  
 
Ett förslag har inkommit att sätta upp en vägbom med kodlås så att obehöriga 
fordon inte kan köra ner på vägen. Detta förslag ska utredas under 2016. 
 
Hamnkapten vid Badhusbryggan har varit Ulf Björneheim. 
 
Ytterbyuddsbryggan 
Sedvanligt underhåll har gjorts och kanterna utmed stigen har klippts och 
röjts. Röjning av träden ska genomföras inför sommaren 2016. 
Bryggan oljas varje år och underhålls främst för ändamålet bad. 
 
 
Gamla brandstationen 
Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står 
på ägs av YBS och arrenderas av FYB.  
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Björkviken 
Sly har tagits bort och ett antal träd fälldes för att få mer solljus. En sittgrupp 
finns uppställd. Ambitionen är att göra FYBs mark vid Björkviken mer 
tilltalande för medlemmar att nyttja såväl till sommar- som för vinteraktiviteter. 
 
Ångbåtsbryggan 
Träd på FYBs mark har röjts via YBS försorg.  
 
Vad är FYBs roll, nu och i framtiden? 
Styrelsen vill verka för att öka antalet betalande medlemmar. Marknadsföring 
av föreningen samt av de möjligheter som brygg- och hamnområdena 
erbjuder för boende på ön är en annan potential som undersöks, ex via 
meddelanden på Facebook och anslag vid busshållplatserna på ön. Särskilt 
viktigt är det att fånga upp nyinflyttade till Resarö. En aktivitet planeras även 
för att få exponering i tidningen Lotsen. 
 
Motioner 
Inga motioner inkommit under året. 
 
Övrigt 
En genomgång av kölistan har gjorts under 2015 och antalet 
medlemsfastigheter i kö har nu minskat. Slutlig vill styrelsen uppmuntra fler 
medlemmar att engagera sig. 
 
Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att 
hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick! 
 
Resarö i mars 2015 
 
 ________________________   ________________________  
Annika Vangstad, Ordförande  Sara Thollin, Kassör 
 
 
 ________________________   ________________________  
Jan-Eric Ramberg, Sekreterare  Ulrika Thorildsson, Ledamot 
 
 
 ________________________   ________________________  
Olof Andersson, Suppleant  Per Fellenius, Suppleant 
 
 ________________________  
Jan Ahlén, Suppleant 


