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Överby Villaägareförening 

c/o Peter Lindqvist 

Överby 4 

185 95  Vaxholm 

 

 

Styrelsen för Överby villaägareförening får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet 

under 2012. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelseledamöter, valda på 2 år 

Peter Lindqvist  ordförande 

Hans W Berglund  sekreterare 

Kerstin Edgren  kassör 

Gittan Hultberg  ledamot 

Susanne Nilsson  ledamot 

 

Suppleanter, valda på 1 år 

Stina Andersson 

Laila Orning 

 

I tur att avgå vid kommande stämma är ledamöterna Hans W Berglund, Gittan Hultberg och 

Susanne Nilsson. 

 

Revisorer, valda på 1 år 

Hans Granqvist 

Göran Johansson 

 

Revisorssuppleant vald på 1 år 

Jonas Andersson 

 

Valberedning 

Styrelsen 

 

Ledamöter i Resarö Samrådsgrupp 

Peter Lindqvist 

Hans W Berglund 

Gittan Hultberg 

 

Verksamhet 

Årsstämman för 2011 hölls i Församlingsgården, Resarö Kapell, kl 19:00 onsdagen den 23 maj 

2012 i närvaro av 11 medlemmar. Inom föreningens verksamhetsområde fanns 372 fastigheter med 

346 ägare och av dessa hade föreningen 282 betalande medlemmar under 2012. 

 

Styrelsen har under året haft tre (3) protokollförda styrelsemöten. Det har även varit ett antal 

informella samtal i samband med Samfällighetens styrelsemöten. Dessutom har det varit ett antal 

möten med Resarö Samrådsgrupp och med Vaxholms Stad. Styrelsen har som vanligt inte tagit ut 

något arvode under året. 
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Eftersom vi numera har Överby Samfällighetsförening som tar hand om alla våra grönområden, 

badbryggor m.m. så inriktar sig Överby Villaägareförening på de delar som inte ingår i 

Samfällighetsföreningen.  

 

Det finns alltså kvar en del åtaganden i Villaägareföreningen som t.ex. skötsel av fotbollsplan, 

upprustning och förankring av badbrygga vid Färjeläget m.m. allt enligt vår planerade verksamhet 

för 2013, se nedan. 

 

Fotbollsplan 

Under sommaren klipptes ”Fotbollsplan”, som ligger på den delen av stora ängen mellan Buskudds-

vägen och Överbyslingan som är närmast husen på Överbyslingan, elva (11) gånger för att om 

möjligt få till en plan som barnen (och även vuxna) i området kan använda till bollspel och andra 

aktiviteter. 

 

Badbrygga vid Färjeläget 

Föreningen fick av Resarö Båtklubb en flytbrygga som skall läggas ut vid Färjelägets allmänning, 

landfästet till denna brygga är iordningställd och nu väntar vi bara på att isen skall gå så att vi kan få 

bryggan på plats. 

 

Bredband 

Styrelsen har fört interna diskussioner om hur vi skall kunna gå tillväga för att få till en bredbands-

anslutning på Resarö. 

 

 

Planerad verksamhet för 2013 

a) Fortsatta diskussioner med Vaxholms stad om detaljplaner för området runt ICA-affären 

samt gång- och cykelvägens fortsättning längs Överbyvägen. 

b) Att tillsammans med de övriga fastighetsägareföreningarna på Resarö arbeta för att ett 

elljusspår på Killingen skall kunna byggas. 

c) Fortsätta arbetet med att kunna få till stånd en bredbandsanslutning på Resarö, 

förhoppningsvis tillsammans med övriga fastighetsägareföreningar. 

d) Klippning av fotbollsplan på ängen mellan Överbyslingan och Buskuddsvägen, ingång 

från Buskuddsvägen. 

e) Inköp av soffa till fotbollsplan. 

f) Möbler till Överbyberget. 

g) Brygga/spång vid Björkviken. 

h) Stängselgenombrott för fåren på Myrstigsbadet. 

i) Fortsatt arbete med badbryggan vid Färjeläget. 

 

Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  
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Kom ihåg att INTE parkera på vägmark och när ni skall till Myrstigsbadet och Buskudden så 

är ni välkomna till forts eller med cykel. För de som bor i områdets skull, UNDVIK ATT TA 

BILEN. 

 

Vi vill än en gång påminna om, att de allmänningar som finns är till för alla och INGEN 

avstjälpnings- eller eldningsplats för sly och kompost från privata fastigheter. INGEN får 

göra ingrepp på mark eller växtlighet utan godkännande av markägaren.  

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013, KLOCKAN 11.00 

 

Resarö 2013-05-08 

 

ÖVERBY VILLAÄGAREFÖRENING 

 

 

 

Peter Lindqvist           Hans W Berglund         Kerstin Edgren 

 

 

 

 Gittan Hultberg  Susanne Nilsson 


