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Motion 4

 till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförening 2016.

 Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Motionerna ersätter tidigare daterade motioner.

Stenutfyllnad i Rödsten mm

Yrkande

1. Att BBS tar bort dumpade stenblock och åtgärdar eventuella skador på berörd brygga i 

Rödsten.

2. Att Nils Ekberg får uppdraget att handlägga stenutfyllnader på alla BBS områden och 

redovisa handläggningen på årsmöten.

3. Att eventuella överenskommelser och ersättningar för den upplåtna stenutfyllnaden i 

Rödsten till Karlund redovisas på årsmötet.  

Sammanfattning

Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) nonchalerar årsmötesbeslut, 

länsstyrelsens tillstånd, se bilaga 1 och 4, och överenskommelser som BBS ingått med 

Ingemar Törnqvist (IT) gällande stenutfyllnad i Rödsten, se bilaga 2. Saken har 

behandlats på fyra tidigare årsmöten. BO låter vännen Karlund dumpa sten i 

Rödstensområdet trots risk för giftspridning och även på berörd brygga, se bilaga 7. I 

bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

BO har egenmäktigt givit Karlund tillstånd att fylla ut med sten i området norr om 

trafikkajen i strid med årsmötesbeslutet 2014. BBS skulle använda området för ”eventuell 

utfyllnad med sprängsten från väntkursbygget” se bilaga 2. BO passade på att utnyttja 

tillståndet till att låta kamrat Karlund dumpa sten istället. BO har inte heller tillsett att 

tillståndet från länsstyrelsen har följts i någon del gällande giftspridning och utfyllnadens 

omfattning, se bilaga 3. BO har egenmäktigt förklarat för länsstyrelsen att det ”saknar 

praktisk betydelse” att följa länsstyrelsens beslut och att överenskommelsen gällande den 
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berörda bryggan, som var förutsättning för en enkel dispens, inte kommer att följas, se 

bilaga 5.

Det är Nils Ekberg som enligt årsmötesbeslut 2013 har fått i uppgift att handlägga 

överenskommelsen gällande berörd brygga, inte BO. Vad gäller stenutfyllnaden som 

sådan, är BO fullständigt olämplig för detta ärende.

BO utnyttjar situationen med att fortsätta sina trakasserier mot IT genom att låta kamrat 

Karlund dumpa stenblock på berörd brygga, se bilaga 7.

Lukrativ sprängstenshandel?

Att forsla sprängsten till stan kostar skjortan. Att dumpa i Rödsten är avgjort billigare. 

Frågan är också vem som tillgodogör sig förmåner av att BO själv tillåter stenutfyllnader 

och vad dessa är värda? Det är synnerligen olämpligt att BO tar sig rättigheter att ensam 

företräda BBS.

Ingemar Törnqvist Johan Nordmark

Bilagor

• Bilaga 1: Beslut om vattenverksamhet Brännö Rödsten, Länsstyrelsen, 2014-05-19 

• Bilaga 2: Överenskommelse ang. brygga BBS-Törnqvist, 2014-04-18

• Bilaga 3: Anmälan länsstyrelsen olaga dumpning (nr.1), 2015-12-18

• Bilaga 4: Situation olaga dumpning (nr.1) utanför angiven gräns (linan A-B), 2014-12-18

• Bilaga 5: Svar BBS till länsstyrelsen ang. olaga dumpning (nr.1), 2016-01-19

• Bilaga 6: Anmälan länsstyrelsen olaga dumpning (nr. 2), 2016-02-09

• Bilaga 7: Situation olaga dumpning (nr.2). Stenblock på bärande bryggdel 2016-02-09

• Bilaga G: Grundläggande orsak till problem i BBS
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Bilaga 1: Beslut om vattenverksamhet Brännö Rödsten, Länsstyrelsen, 2014-05-19 
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Bilaga 1: Beslut om vattenverksamhet Brännö Rödsten, forts
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Bilaga 1: Beslut om vattenverksamhet Brännö Rödsten, forts
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Bilaga 1: Beslut om vattenverksamhet Brännö Rödsten, forts
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Bilaga 2: Överenskommelse ang. brygga BBS-Törnqvist, 2014-04-18



Motion 4,  Brännö 2016-02-14  8 (14) 

Bilaga 3: Anmälan länsstyrelsen olaga dumpning (nr.1), 2015-12-18
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Bilaga 3: Anmälan länsstyrelsen olaga dumpning (nr.1), 2015-12-18, forts
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Bilaga 4: Situation olaga dumpning (nr.1) utanför angiven gräns (linan A-B), 2014-12-18

A B
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Bilaga 5: Svar BBS till länsstyrelsen ang. olaga dumpning (nr.1), 2016-01-19
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Bilaga 6: Anmälan länsstyrelsen olaga dumpning (nr. 2), 2016-02-09
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Bilaga 7: Situation olaga dumpning (nr.2). Stenblock på bärande bryggdel 2016-02-09
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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:

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

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

5. 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.

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

möjliga svängrum för sina egna tolkning av besluten.

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

8. 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 5? Hur som helst är 

nuvarande ordförande olämplig.


