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Motion 3

 till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförening 2016.

 Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Motionerna ersätter tidigare daterade motioner.

Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal.

Yrkande

Att Ingemar Törnqvist (IT) med familj får fortsatt arrende och får ha kvar sin 

återuppbyggda konsolbrygga i Ersdal.

Sammanfattning 

IT med familj har betalat arrende för sin konsolbrygga i Ersdal sedan 1989 utan avbrott. 

Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) har egenmäktigt startat en avhysning 

av bryggan med hjälp av advokat Mjösén som hotar med rättsliga åtgärder om den inte 

rivs av IT. Avhysningen har ingen saklig grund, utan i stället är det BO som bedriver en 

personlig kampanj mot IT med stöd av sitt styrelseuppdrag i BBS.I bilaga G beskrivs den 

grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Kort bakgrund

• Det har funnits en konsolbrygga på platsen sedan 1957 och föregående ägare 

Bjurström överlät brygganläggningen sedan på IT, se bilagor 2,3 och 4. 

• Arrende för brygganläggningen finns och har betalats till BBS av familjen  i enlighet med 

BBS årsmötesbeslut oavbrutet sedan 1989.

• BO har uppsåtligen skapat och underblåst en tvist angående konsolbryggan i Ersdal 

och därmed missbrukat sitt styrelseuppdrag för sin personliga kampanj mot IT. 

• BO har som ledare planerat och organiserat en olaglig rivning av IT:s brygga i Ersdal 

2015-03-16.
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• IT återuppförde bryggan 2015-06-08, med ny strandskyddsdispens, se bilaga 1.

• BO har efter bryggan återuppförts startat en avhysning av bryggan med hjälp av 

advokat Mjösén som hotar med rättsliga åtgärder om den inte rivs av IT 2015-06-22.

• BBS har, i motsats till BO:s agerande, konsekvent alltid meddelat att BBS inte blandar 

sig i vem som är bryggägare, återuppbygger bryggan, eller söker strandskyddsdispens 

etc. 

BO manipulerar fastighetsägare i Ersdal

BO har sedan 10 år tillbaka utnyttjat några fastighetsägare i Ersdal som har velat överta 

konsolbryggan i Ersdal. BO har framgångsrikt manipulerat ”bryggruppen” till att tro att de 

har rättigheter som de inte har:

• BO har utfärdat arrende till diverse obehöriga personer som inte är ägare till 

konsolbryggan. 

• Detta har medfört att nya fastighetsägare med stöd av BO och arrende hävdat 

äganderätt till båtplatser genom sina fastigheter.

• Vidare har BO vid upprepade tillfällen ifrågasatt rättmätiga ägare Bjurström/Törnqvist 

trots tydlig dokumentation om ägandeförhållandet.

På detta sätt har BO uppmuntrat bryggruppen att driva tvist i saken och har uppsåtligen 

skapat och underblåst en eskalerande tvist. BO passade på att göra detta efter att BBS 

tidigare kassör Reinhold Christensson avgått. Reinhold arrenderade endast ut till 

bryggans rättmätiga dåvarande ägare Törnqvist och Bjurström som enligt uppgift 

förankrats på beslut i BBS styrelse. 

BO underblåser en eskalerande utveckling

Bryggruppens medlemmar har varit så övertygade om sina rättigheter att de upprepade 

gånger har gått till domstol i saken. Bryggruppen har inte vunnit och förväntningarna som 

BO skapat hos dem övergick i frustration. En person i 50-års åldern kände sig manad att 

ingripa genom omfattande skadegörelse mot IT:s med familjs egendom. Gärningsmannen 

skyllde sedan på ungdomar för nidingsdåden.
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Under några veckor på hösten 2014 händer följande.

• Nattlig telefonterror

• En 2 kg tung sten kastades in genom badrumsfönstret, slår genom badrumsdörren och 

ut i hallen.

• Familjens segelbåt släpptes på drift för att haverera mot klippor och skär, men 

bärgades.

• Familjens segelbåt smetades ner med tjära då den var fastlåst och nytt försök att 

släppas iväg misslyckats.

• 25 cyklar i familjens cykeluthyrning vandaliserades.

• Bränsleslangar och elkablar klipptes bort på familjens lilla båt.

• Hot och hat-sms.

Nyårsafton 2014 kapades lås och förtöjningar på familjens Smögen 45 i Ersdal och 

bärgas av lotsbåten ute i farleden med stora skador i botten.

BO leder rivningen av konsolbryggan

Skadegörelsen har ingen effekt, men BO ger ändå inte upp. Tillsammans med sina 

kamrater Berggren och Granström planerar BO en rivning av konsolbrygga i Ersdal. I 

samarbete med Nylander m.fl. i Ersdal samt hjälp av vännen Karlund med traktor skrider 

gruppen till verket 2015-03-16. Tumult uppstår, Bergren hotar att kasta IT i sjön och en 

osäkerhet om tilltaget uppkommer. BO som kallats till platsen av gruppen uppträder som 

den arbetsledare som gruppen behöver och BO beordrar rivning av bryggan. Då 

försvinner osäkerheten och bryggan rivs egenmäktigt. 

BO försöker hindra återuppförande av konsolbryggan 

BO skickar Berggren till platsen under konsolbryggans återuppförande. Berggren 

uppträder som BBS representant och förbjuder återuppförandet med hot om fysiskt våld 

mm. Byggarbetarna chockeras trots att IT varnat för att detta kunde ske.

Vad är BO:s grund för att hindra återuppförandet när allt är i sin ordning?

• Ny strandskyddsdispens á 9000 kr har sökts och beviljats och arrende finns.

• BBS har dessutom informerats i alla delar och inga erinringar mot återuppförandet har 

framförts. Tvärtom har BBS meddelat att dom som brukligt inte blandar sig i vem som 

söker dispens och återuppbygger bryggan.
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BO startar avhysning av konsolbryggan

När BO inte lyckas förhindra återuppförandet, skickar han sina kamrater Berggren och 

Granström till advokat Mjösén, se bilaga 5, som kräver omgående rivning av bryggan med 

hot om rättsliga åtgärder.

BO använder sitt uppdrag i BBS för personlig kampanj 

Historien om konsolbryggan handlar om upprepade personliga trakasserier ledda av BO, 

se även motion 5. BO missbrukar den här gången sitt styrelseuppdrag i BBS genom att 

manipulera både BBS och fastighetsägare i Ersdal för att trakassera IT med familj. BO har 

härmed skapat stor osämja och orsakat inblandade parter kostnader på flera hundra 

tusen kronor. Detta riskerar att fortsätta med betydande kostnader även för BBS. Därför 

borde BO själv betala Mjösén.

Ingemar Törnqvist Johan Nordmark

Bilagor

• Bilaga 1: Strandskyddsdispens, Stadsbyggnadskontoret, 2015-05-195

• Bilaga 2: Överlåtelse ursprunglig konsolbrygga, Bengt Bjurström, 2010-10-26

• Bilaga 3: Vittnesbörd ang. ursprunglig konsolbrygga, Rolf Andersson, 2007-02-25

• Bilaga 4: Intyg uppförande ursprunglig konsolbrygga Elof Andersson, 2006-06-29

• Bilaga 5: Avhysningsbrev Advokatfirman Credo, 2015-06-22

• Bilaga G: Grundläggande orsak till problem i BBS
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Bilaga 1: Strandskyddsdispens, Stadsbyggnadskontoret, 2015-05-19
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Bilaga 2: Överlåtelse ursprunglig konsolbrygga, Bengt Bjurström, 2010-10-26
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Bilaga 3: Vittnesbörd ang. ursprunglig konsolbrygga, Rolf Andersson, 2007-02-25
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Bilaga 4: Intyg uppförande ursprunglig konsolbrygga Elof Andersson, 2006-06-29
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Bilaga 5: Avhysningsbrev Advokatfirman Credo, 2015-06-22
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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. 


