
Verks amhetsberätt,e I s e

styrersen för Brånnö Bys skifteslag får hårmed för år 199j.
avgiva fö} jande verksamhetsberättelse.

styrersen har under L99L bestått av Bror silfverblad ordf.
tour. 199L därefter v. ordf., Hans Bränning v. ordf. 199L
och därefter ordf., InEemar törnqvist kassaförvaltare.

Revisor under året har varit Helge Bjul6n, Stig Berggren ned
l{argareta Andreasson som supp}eant.

Styrelsen har under året haft fen protokollförda samnanträden
och dessutom har ett extra sarumanträde ned skifteslagets
delägare.

Det extra sammantrådet son avhöIls den 30 nov. behandlade
ett avtalsförsrag angående nyttjanderätt och iordninqstälr-
ande av Rödsten. Stänman beslutade att skifteslagets styrelsefick benyndigande att upprätta avtal utgående från förslaget
och med hänsyn tagande till den förda diskussionen.

Beslutet överklagades av Sylve och Leif Törnqvist, ned
not,iveringen att beslutet är felaktigt anteclr.nat iprotokollet. Itlan menar att styrelsen ej fick något
benyndigande att tråffa avtal med kommunen. Leif Törngvist
var ej närvarande på det extra sa$manträdet.

överkragandet har påverkat den fortsatta handläggningen såatt !ågot avtar ännu ej har träffats. styretsen år sptittraa
i f rågran.

På styrelsenötena har följande årenden behandlats,
Roger Alfjärd har beviljats nöjlighet att bedriva färdtjänst
på Galterövägen.
Lönndals Skärs Bryggförening har beviljats bidrag på
max. 8000 SEK för naterial tiIl betongvägen vid tönndals
hamn.
Brännöbåtägarförening har begärt bidrag tiIl förstärkning av
kajkanten vid upplagsplatsen i tlusvilc, 5ooo sEK tilt material
har anslagits. En begäran om ytterligare medel avslogs i
brist på nedel.
Bryggföreningen Helena har ansökt om gruF tilI vägen ut, mot,piren. Skifteslagets styrelse önskade koppla ett sådant
bidrag rned en grusning av södra vägen i Rödsten. projektet
fö11, då föreningen ej ansåg sig ha resurser för att utföra
detta arbete.
Brännöföreningen har fått tillstånd att installera WC i
skifteslagets utryrnme i sjöbodslängan i Husvik.
Arrendeavta} har träffats ned Göran Hermansson angående
sjöbod i Pannevik.
Skifteslaget har betalat 1.050 SEK för flagghissning och
gräskLippning i Rödsten.
Beslut on ett anslag på i.00o sEK för naterial tiff måIning av
Utkiken.
Ett bidrag på L000 SEK till Bror Silfverblad har beviljats i
sanband med att han skänker några exemplar av sina böcker
titl Utkiken, torparstugan från Brännö, som finns på Styrsö,
samt tilt Göteborgs Historiska l{useum.
500 SEK har anslagits till blomnror åt ganla Brännöbor i
sanband med juf.



styrelsen har vidare dlskuterat att göra iordning södra vägeni Rödsten I egen regi nen frågan fick vånta på grunc av deaktuella förhandlingarna rned l<orumunen.

Yngeredsfors Kraft AB har beviljats tirlstånd att få tågga
en elkabel vid t{ansdal not en ersättning av ASO0 SEK.

Televerket och Göteborgskonmun har bevilJats tilrstånd att
nedlågga och bibehålla teleredningar respektive vatten och
avloppsledningar i Brattefjäll och Jydeklovan.

Skifteslaget har tillförts snärre narkytor i sanband medförrättningar angående justeringar av tomtgränser vid
Vassdalsvägen och Husefladen.
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