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Motion 2

 till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförening 2016.

 Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Motionerna ersätter tidigare daterade motioner.

Hävdande av äganderätten till Brännö S:2 enligt fastighetsregistret  

och lantmäteriförrättning 1932 samt förbjuda dumpning.

Yrkande

• Att BBS skall hävda ägandet till S:2 enligt gällande lagfart och förbjuda dumpning på 

Hake Fjord.

• Att årsmötet ger Nils Ekberg i uppdrag att företräda BBS beträffande S:2 och förbjuda 

vägverket och andra att dumpa i Hake Fjord.

Sammanfattning

En ny dispens för dumpning av lermassor på Hake Fjord, S:2, har sökts av vägverket. 

BBS äger S:2 enligt gällande lagfart, men Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande 

(BO) har beställt och offentliggjort en utredning, se bilaga 1, som innehåller påståendet att 

BBS inte längre är ägare till området. I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till 

hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

Området ”utgör redan idag ett potentiellt hot mot miljön” enligt SGU, se bilaga 3. Ulf 

Tebelius (Oceanolog och hydrolog) säger att ”dumpning måste förbjudas”, se bilaga 2. 

BBS har möjlighet att stoppa vägverkets dumpning eftersom BBS äger området. Enligt 

lantmäteriförrättningen 1932 har den samfällda vattenfastigheten S:2 bildats och gränser 

bestämts. BBS har tidigare hävdat äganderätten och givit tillstånd för dumpning till och 

med senaste tippningstillståndet som gick ut på 1990-talet.

Varför har då BO en annan uppfattning i ägandefrågan gällande S:2? Då BO blivit ny 

ordförande i BBS beställde han egenmäktigt en utredning av sin kamrat konsulten P-G 
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Andersson som påstår att BBS inte längre var ägare till S:2 trots gällande lagfart. 

Utredningen se bilaga 1 betalades av BBS och skickades av BO till Gbg:s kommun i 

hemlighet. Inget beslut har tagits i BBS och ingen i BBS styrelse har varit med eller 

informerats. Utredningen uppenbarade sig överraskningsvis i samband med 

vindturbinsprojektet 2010 då Göteborg Energi inte kunde förstå varför Ingemar Törnqvist 

påstod att BBS fortfarande var ägare till S:2 enl. gällande lagfart från 1932. 

BBS riskerar förlora delar av S:2

BBS avsäger sig äganderätten till stora delar av S:2 genom att BO offentliggör sin 

utredning och aktivt vidhåller sin uppfattning i t.ex. vägverkets muddertippningsdispens, 

se bilaga 4. BO är därför fullständigt olämplig att företräda BBS i fråga om S:2 då han 

avsäger BBS:s anspråk på egendom enligt gällande lagfart. BO gjorde på samma sätt 

gällande ägandet av Känsö som Ulrica Bränning därför ensam drivit i en omfattande 

rättsprocess och vunnit åt BBS.

Anmärkningsvärda omständigheter

Det är synnerligen anmärkningsvärt att BO vid tiden för utredningen han beställt och 

levererat till Gbg:s kommun även deltog som BBS:s representant i remissbehandling 

gällande dragningen av nya strandskyddsgränser. På BBS:s årsmöte argumenterade BO 

särskilt för det olämpliga i den delen av strandskyddsgränserna som innebar att BO:s 

fastighet skulle omfattas av nya strandskyddet. BO fick sin vilja igenom sökte bygglov och 

byggde på fastigheten. 

Ingemar Törnqvist Johan Nordmark

Bilagor

• Bilaga 1: ”PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun” – 

utredning av PG Andersson, 3 sidor, publicerad 1999-02-03 av Vänersborgs Tingsrätt, 

nr M339-99-27.

• Bilaga 2: ”Skredrisk vid deponering av nya tunga muddermassor på Hakefjorden i Göta 

älvs mynning”  –  skrivelse av Ulf Tebelius 1 sida.
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• Bilaga 3: ”Vindkraftsbygge kan frigöra miljögifter” – tidningsartikel av SGU publicerad i 

GP 2015, 2 sidor, http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1808253-vindkraftsbygge-kan-

frigora-miljogifter 

• Bilaga 4: ”Överklagande till mark och mijööverdomstolen 2016-01-18.”

• Bilaga G: Grundläggande orsak till problem i BBS

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1808253-vindkraftsbygge-kan-frigora-miljogifter
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1808253-vindkraftsbygge-kan-frigora-miljogifter
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Bilaga 1: PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun, sida 1/3
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Bilaga 1: PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun, sida 2/3
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Bilaga 1: PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun, sida 3/3
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Bilaga 2: Skredrisk vid deponering nya  muddermassor på Hakefjorden i Göta älvs mynning



Motion  2,  Brännö 2016-02-14  8 (11) 

Bilaga 3: Vindkraftsbygge kan frigöra miljögifter, sida 1/2.
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Bilaga 3: Vindkraftsbygge kan frigöra miljögifter, sida 2/2.
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Bilaga 4: Överklagande till mark och mijööverdomstolen 2016-01-18
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Bilaga G: Grundläggande orsak till problem i BBS

Undertecknad har lämnat in årets motioner för att ge medlemmarna möjlighet till inflytande 

i ärenden som ordföranden annars hade hanterat egenmäktigt. Syftet är också att påpeka 

de förhållanden som gör detta egenmäktiga hanterande möjligt för en enda person.

I nuläget undanhåller BSB ordförande (BO) information om BBS angelägenheter. Han tar 

även egenmäktigt, i hemlighet, beslut i frågor utan formell behörighet. Detta har bland 

annat medfört att föreningen inte kunnat agera korrekt och  slagkraftigt i ett antal ärenden 

rörande Brännös mark och miljö. Ett högaktuellt exempel är vägverkets planerade 

dumpning på Hake Fjord, S:2, se motion 2, som enligt experter kan förorsaka 

undervattensskred, med omfattande giftspridning som följd.

Hur kan då en ordförande undanhålla information och agera egenmäktigt utan att någon 

ingriper? Så här skapar ordföranden grundförutsättningarna:

1. Ordföranden undanhåller medvetet information. På så sätt hindras styrelse och 

medlemmarna inflytande på ärenden i BBS. När uppdateras t.ex. hemsidan?

2. Ordföranden presenterar utvald information och beslutsunderlag så rörigt som möjligt. 

På så sätt förstås inte underlaget riktigt, vilket skapar en underlägsenhet i omgivningen 

som gör det svårt att ifrågasätta ordföranden.

3. Ordföranden undviker i det längsta tydliga beslut. På detta sätt skapar han största 

möjliga svängrum för sina egna tolkning av besluten.

4. Ordföranden påverkar protokoll etc., så att ett beslut kan omtolkas efteråt.

5. Ordföranden har förmåga och styrka att totalt dominera den lilla styrelsen på 3 

personer. Där finns inte två ledamöter som tillsammans har kraft att hindra ordföranden 

att agera egenmäktigt för BBS.

Ordföranden har med ovanstående strategi skapat en situation där han kan ha fri tolkning 

på ett stort antal beslut. Han kan ignorera beslut och agera själv för BBS med minimal 

insyn från styrelse och medlemmar.

Enligt uppgift ”saknas det alternativa ordförandekandidater”. Är det verkligen så, eller är 

det en bara en illusion som BO håller levande genom punkt 2? Hur som helst är 

nuvarande ordförande olämplig. 


