
Vårt mål är att på Ytterbyö skapa en 
mötesplats och en bas för kanot- och 
kajakverksamhet samt läger-
verksamhet under sommarhalvåret 
samt skridskoåkning vintertid.  
Ytterbyö är en plats som förenar och 
bygger band mellan de olika medlems-
organisationerna; Turinge Scoutkår, 
Friluftsfrämjandet Södertälje och 

Vackstanäsgymnasiet, och som genom 
sitt läge bidrar till ökad tillgänglighet 
och möjliggör inkludering av fler i det 
fantastiska friluftslivet.  
Idag finns två fasta lägerplatser på ön, 
med eldstad och dass. Dock finns inga 
permanenta möjligheter till 
övernattning eller förvaring av 
utrustning. Strandskyddet medger inte 
några nybyggnationer på ön men vi 
har fått lov att resa en 
ersättningsbyggnad till en gammal 
riven lada, på en total yta på 130 kvm. 
 
Vi hoppas kunna bygga upp ladan 
under våren 2021. Långhelgen kring 
Kristi himmelsfärd är satt som 
preliminärt datum för en första 
intensiv arbetshelg.  

Du kan hjälpa oss genom att: 
- Sponsra med byggmaterial – Se vår 
hemsida vad som behövs.  
- Arbetskraft i form av ”armar och ben” 
under våren 2021 
- Är du kunnig inom snickeri- och bygg? 
Du kan du hjälpa till och guida oss. 
- Ekonomiska bidrag välkomnas - Stora 
som små. Swisha valfritt belopp till 
123 405 46 49. 
- Driver du ett företag och vill sponsra 
oss så kan vi ställa upp med 
företagsevenemang ute på ön som 
kompensation. 

YTTERBYÖ FRILUFTSFÖRENING 
Behöver din hjälp - Vår lada behöver ett lyft!

Så här borde vår lada se ut!



Vilka är Ytterbyö friluftsförening? 
Ytterbyö är en ö i sjön Vällingen, mellan Södertälje, Nykvarn och Järna. Ön ägs av Vackstanäs, som är en allmännyttig 
stiftelse som driver en icke vinstutdelande gymnasieskola. För att nyttja ön bättre så har de bjudit in några lokala 
friluftsföreningar och 2018 bildades Ytterbyö friluftsförening. Utöver skolan så består Ytterbyö friluftsförening av 
Friluftsfrämjandet i Södertälje (ca 1 600 medlemmar) samt Turinge scoutkår i Nykvarn (ca 130 medlemmar).   
Målbilden för föreningen är att på Ytterbyö skapa en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med friluftsliv som 
en gemensamt intresse.    

Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta oss och berätta hur du vill medverka. Kanske har du en egen idé om hur du kan hjälpa till? 

Skicka ett mail till oss på ytterbyo@gmail.com 

Eller kontakta någon i vår styrelse:  
Patrik Waldenström - Vackstanäsgymnasiet Tel.0706-94 91 31 e-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Torbjörn Linnell - Vackstanäsgymnasiet Tel.0706-34 99 63 e-post: torbjorn.linell@vackstanas.se 
Jenny Nilsson - Friluftsfrämjandet Södertälje Tel.0734-34 50 97 e-post:jenny.nilsson@friluftsframjandet.se 
Anna Nygren - Friluftsfrämjandet Södertälje Tel.0739-14 09 93 e-post: anna.nygren@friluftsframjandet.se 

Per Manfredsson - Turinge scoutkår Tel.0705-88 21 56 e-post:manfredsson@telia.com 
Roland Röjehag - Turings scoutkår Tel.070-9712685 epost:rojehags@gmail.com 

Även mycket små  bidrag kommer till nytta.  Stort tack på förhand!
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