
Samfällighetsförening på Brännö Värdshus den 25 mars 2OL7.

Deltagare enligt bifogad separat lista.

Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys

Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman och redogjorde för
kallelsen via annons i GP samt anslag på Brännö. Stämman förklarade kallelsen

vara utlyst i behörig ordning.

Till ordförande på stämman valdes Nils Ekberg.

Till sekreterare på stämman valdes Hans Bränning.

Tilljusteringsmän och tillika rösträknare utsågs Bo Silfverblad och Sture
Wallander.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 (bilaga 1) godkändes och lades till
handlingarna.

Föreningens kassaförvaltare Nils Ekberg redogjorde för resultat och

balansräkningarna (bilaga 2) och kommenterade visa poster.

Revisor Benny Hamberg läste revisionsberättelsen (bilaga 3).

Enligt revisorernas förslag godkändes balans- och resultaträkningarna samt

balanserades årets vinst i ny räkning. Vidare tillstyrkte stämman att styrelsen

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2016.

Hans Bränning redogjorde för läget rörande Känsö. Expropriationsärendet

ligger fortsatt hos regeringen. Föreningen har sagt upp nyttjandeavtalet mellan

föreningen och Fortifikationsförvaltningen med avseende på nivån på

ersättningen. Försvaret har menat att Föreningen inte hade rätt att göra denna

uppsägning. I dagarna har det avkunnats en dom i Mark o Miljödomstolen som

slår fast att Föreningen har rätt att göra uppsägning, som är giltig från

december 20L6. Nu väntar nya diskussioner rörande ersättningens storlek.

Vad gäller Brännö Rödsten driver föreningen där tillsammans med

Vägföreriingen ett EU-projekt som syftar till att ta fram förslag till utveckling av

området. Detta projekt är praktiskt taget färdigt och det återstår att skriva en

slutrapport. Vidare har diskussioner förts med Kommunen, representerat av

Trafikkontoret, som önskar arrendera området för att genomföra förändringar.

Trafikkontoret önskar inte binda sig för i detaljer rörande vad man anser sig

vilja göra, men har tagit del av vad som framkommit i EU-projektet. I projektet

har diskirssionerna mycket rört sig om att separera passagerartrafiken från

godstrafiken. En stötesten i strävan att nå ett avtal är hanteringen av
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båtplatser. Trafikkontoret säger sig stå för alla tillstånd och muddringsarbete

och kan bidra med L/3 av kostnaden för ny brygga/ponton. Delägarna i den s.k.

Samuelssons brygga har såvitt känt accepterat detta. Föreningen har försökt

agera för att kommunens åtagande skall bli större.

Den erbjudna nivån på arrendet är 150.000 SEK/år.

Trafikkontoret har inga egna ekonomiska resurser men kommer att låta göra

utredningar för att bestämma sig för vad som behöver göras och därefter
ansöka om medel, hela processen kommer att ta ett antal år.

Föreningen har påbörjat åtgärder för att flytta tidnings och glas containers till
området vid toaletten

5 8 Nils Ekberg föredrog styrelsen forslag till stadgeändringar (bilaga 4),

innebärande utökning av styrelsen med två ordinarie medlemmar samt mindre
tillägg angående firmateckning och detaljer rörande kallelse till stämma.

lngemar Törnqvist yrkade på bordläggning av frågan på grund av att han ansåg

förä nd ringsförslaget var omfattande.

Förslaget antogs med överväldigande majoritet mer än 2/3.lngemar Törnqvist
reserverade sig mot beslutet.

5 S Motioner.

Motion från Hans Holmberg angående utökning av styrelsen och utformning av

stadgarna i enlighet med Lantmäteriets normalstadgar. På grund av tidigare
stadgebeslut är denna motion inte aktuell. (bilaga 5)

Motion från Henrik Sjöstrand angående Galteröbron (bilaga 6). Då underhåll av

Galteröbron numera är en del av Västkuststiftelsens åtagande i och med
inrättande av Naturreservatet får frågan tas upp med dem. Motionen läggs till
handlingarna.

lngemar Törnqvist har inkommit med 6 motioner.

Motion 1 (bilaga 7) Ordförande redogjorde för hur motionerna presenterades
på hemsidan och hölls tillgängliga hos Lennart Granström, som angavs i

kallelsen. Motionen lades till handlingarna utan åtgard. lngemar T reserverade
sig mot beslutet.

Motion 2 (bilaga 8) Röstlängd. Ordförande redogjorde för att röstlängden
utgjordes av närvarolistan på mötet och att den som alltid tidigare bifogas till
protokollet från stämma. Motionen bifölls då den följer gängse praxis.

Motion 3 (bilaga 9) Arrende konsolbryggan i Ersdal. Efter diskussion med

många inlägg avslogs motionen med 46 mot och L röst för.

Motion 4 (bilaga 10) Kostnader för stenutfyllnaden i Rödsten. Nils Ekberg
redogjorde för föreningens kostnader. (bilaga 11)



Motion 5 (bilaga L2) Bryggavfall i Ersdal. Motionen är inte längre aktuell då
avfallet borttransporterats i en specialcontainer.

Motion 6 (bilaga 13) Utökning av styrelsen till sju ordinarie ledamöter.
Motionen avslogs med överväldigande majoritet mot och en frir.

Johan Nordmark hade inkommit med en motion rörande samfällda brunnar.
(bilaga 14) Ordf. redogjorde för en genomgång som styrelsen gjort. Det finns
två brunnar på Brunnebacken och två i Kvia samt en vid Dundret och en i

Sandvik. Den senare skall vara igenfylld. Styrelsen fick i uppdrag att ta kontakt
med brandväsendet och diskutera eventuell tömning och rengöring.

En motion hade inkommit att placera en bryggponton vid udden iVassdalstrax
innanför gamla Lotsbryggan samt en gångväg på konsoler utefter berget.
(bilaga 15) Förslaget presenterades av Tobias Hansson. Mötet beslöt att Tobias
fick gå vidare med projektet.

5 fO Ersättning till Styrelse och revisorer, Beslöts om oförändrad ersättning jämfört
med föregående år.

S rf Ordf. föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget (bilaea j.6).

Stämman godkände forslaget.

$ fZ Val. Ordinarie ledamöter

Lennart Granström omvald på Z år

Bernt Andersson nyval på 2 år

Sten Gylddn nyval på 1 år

Tim Borg nyval på 1år

Suppleanter, Bengt Hansson omval på 1 år, lbert Johansson nyval på 1 år.

Val av ordförande kunde inte slutföras på mötet på grund av osäkerheter runt
rösträkning.

Efter klarläggande har rösterna räknats och Tim Borg valdes till ordförande med
29 röster mot 21.

5 fg Till revisorer valdes, Bo Olsson, Lena Kullberg och som suppleant Eva Grenfeldt.

I fA Valberedningen omvaldes och består av Eva Sunddn, Stefan Kihlgren och Eva

Grenfeldt.

5 fS övriga frågor; Föreslogs att byta ut sofforna iväntskjulet på Rödsten med en
fast träbänk.

5 16 Avgående styrelseledamöter Hans Bränning och Stig Berggren avtackades.
Dessutom avtackades avgående revisorer Jan Almström och Benny Hamberg.
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Justering av protokoll kommer att ske söndagen den söndagen den 2 april2Ol7

kl. 13.00 hos Hans Bränning.

Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Göteborg dag som ovan

Hans Bränning

Av årsstämman vald sekreterare

Justerades:

Bo Silfverblad

-fu,ert!:r(!.*-z,L-^,
Sture Wallander
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Brä n nö Bvs Sa mtälliehetsfQ ren i n e verksa m.hetsberättetse 2016

styrelsen har under året bestått av Hans Bränning ordf., Lennart Granström v' ordf',

Nils Ekberg kassaförvaltare, Stig Berggren och Bengt Hansson suppleanter'

styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, dessutom har föreningen

(BBS)förutom den ordinarie årsstämman haft en extra stämma.

Den extra stämman behandlade framför allt det överklagade beslutet rörande ratificering av

arrendeavtalet, Känsö, mellan Fortifikationsverket och föreningen' Avtalet vann inte213

majoritet och kunde därigenom inte godkännas'

Styrelsen har vidare sagt upp det tillfälliga arrendeavtalet med Fortifikationsverket avseende

nivån på arrendet, 600 tkr. Fortverket menar att BBS ej har rätt till detta samt att nuvarande

arrendenivå är tillfyllest. Ärendet är nu under behandling i Mark o Miljödomstolen'

I samband med diskussion om BBS skall kunna använda sina pengar intjänade i en

samfällighet för insatser i en annan samfällighet beslöts ändra stadgarna för att tydliggöra

denna möjlighet.

Fortsatt muddertippning på Hakefjorden har pågått i olika rättsinstanser och förening har

gjort inlägg och överklagade i flera omgångar. Det slutliga beslutet blev ett avslag för

trafikverkets yrkande. Det vill säga ingen tippning'

Beslut om Naturskyddsområde för delar av Galterö och skären söderut har nu vunnit laga

kraft. Beslut av LänsstYrelsen'

Länsstyrelsen hade beslutat om ett nytt utvidgat strandskydd efter kusten och då också för

Brännö. Föreningen har genom styrelsen överklagat detta beslut i flera olika steg' Vi har nu i

januari 2oL7 fättbesked om att våra invändningar har beaktats'

Vad gäller Rödsten har styrelsen dragit slutsatsen av det ej godkända Känsö-avtalet att det

inte kommer att finnas medel till fullföljande av vänthusutbyggnaden. Trafikkontoret i

Göteborg har också stött på om att få arrendera området' Dessa förändrade förutsättningar

är faktorer som föranlett styrelsen att inte helt fullfölja den planerade utfyllnaden längs

kajkanten i Rödsten. En annan faktor är den miss som skedde i samband med tippning av

sten och som följdes av flera förvecklingar'

För att få en belysning av möjligheter och problem i Rödstensområdet har föreningen startat

ett projekt tillsammans med Brännö Vägförening. Projektet delfinansieras via EU' I projektet

har ett flertal aktiviteter genomförts tillsammans med Brännöbor, entreprenörer på ön samt

alla intressenter med verksamheter knutna till Rödsten' Diskussioner förs med

Trafikkontoret i Göteborg angående arrende'

Vidare har föreningen gått vidare i processen rörande problemen med den så kallade

bryggan/vandringen i Ersdal.

Styrelsen

Ay
(*i'
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Brännö Bys Samf?itlighetsförening

Resultat och balansräkning per 2016-12-31

Intäkter

Arrende Kiinsö
Arrende Brännö
Bidrag Rödstensprojektet
Försäljning

Brännö i januaril2017

Nils G Ekberg

60t626,00
260441,00

80140,00
16000,00

1901286,49
t32926,87

2034213,36

Lokalhyra
Försiikring
Annonser

Kapital
F:a årets resultat
Årets resultat
Kortfristig skuld

4346,00
3664,00

14100,00

Utgifter

Galterövägen 12575,00
Anläggningar 75225,00
Kiinsö 417088,00
Projekt Rödsten 40619,00
Arvoden 6000,00
Kontorskostn. 1836,00
BanklPorto 1508,50
Övriga kostn. 5883,00

Kommunalt 25639,00
S:a intäkter 958207.00 S.a kostnader 608483.50

Tillgångar

Bank
Plusgiro

Ärets resultat 349723.50

S.a 958207,00

Skulder

S:a

1226206,66
456683,20
349723,50

1600,00

2034273,36
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REVISIONSBERATTELSE

Undertecknade, av Briinnö Bys Samfiillighetsftirening valda revisorer, får efter fullgjort
uppdrag avge ftiljande berättelse:

Vi har granskat ft)reningens verksamhet fiir perioden 2016-01-01 tlll2016-12-31 och därvid
tagit del av resultatråikning, balansriikning, protokoll och öwiga handlingar, vilka låimnar
upplysning om ftireningens ekonomi och forvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vi
funnit erforderliga.

Revisionen har ej givit anledning till anmåirkning, varftir vi tillstyrker att Briinnö Bys
Samftillighetsft)renings årssttimma:

Fastställer de i årsredovisningen intagna resultat-och balansriikningarna

Beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ft)r den tid redovisningen
omfattar

o Balanserar årets vinst i ny råikning

Briinnö i februari 2017

Benny Hamberg

s^'fs-.,)
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Stadgar för Brännö Byr; Sainliilligl-retsjir'-en. !:tJ t.:i, 
' ;' it-, a:i i i 9'73:11 50) orn

forvaltning av salnfäli,gireier (SFL). :

Kommun: Göteborg Län: -v'åistra Göiiijancl

$ I FIRMA

$ 2 SAMFÄLLIGF{ETER

$ 3 GRUNDERF{A FÖR rÖnveLT'i.-tr{i{c !il"i'

$ 4 MEDLEM

$ 5 STYRELSE, SÅTii, SAMMANSÄT'-å-1.\|iru:]

För loreningen skall flrLnasr en styrelse trted säte i Coret,oi'gs kommr:n.

Styrelsen skall bestä av fewz ledamöter och två s,iDi"tl. ii::r.

$ 6 STYRELSE, VAL

$ 7 STYRELSE å{ILå,ELSE TELL ,SAi\rjnlirat'J-r'RÄpU

$ 8 STYRELSE BTiSLIITFÖRF{nr, i}Iic'f fii i3y.,'E-,

FIRMATECKNING

Styrelsen är beslutfur när kallelse har skett i behörig orcining och minst

tf e Styrelselcdermöte:" är- r,ärvarande. Utan 1:in,.ie i i-rii'rir., :;kall

styrelsesammanträde a;rses behörigen i;tiyst ctt-t s;r,.n'iigl,i lrdinai'ie ledamöit'r

infunnit sig till sammanträciet. Som styreisens bes;li-rt gä:ler clen mening om

vilken de flesta röstande fcrenar sig. Utan ati ha airg'i,iti; , k-allelsen fär ärende

avgöras om minst tye ,.tv s'tyrelseledanröteri-:a är iålt",,.tr:::rile och ense om

beslutet. Fråga etc. . .

Föreningens Jirwaa tecknas av två styrelseledamöter i

förening. Dock hsr ordföranden ocls kussören r{itt ntt i
banktirenden teckna var för sig"

{/

$ 9 STYRELSE F{JRVALTNING
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$ l0 REVISIOfi{

$ I I n,,irrrusKAFSPERIGD

$ 12 UI\DERtr{ÅL,t S r}CH FORNY{å-iii.F'i}iJl}

$ I3 FÖRENINGS,-ir.{n/rh/ie

$ 14 KALLELSE TILT-, STÄMMA

Kallelse till stämina sk':il r-:t1ärda:; av sl,'y,rel:.c';r i.r.r ,;'e .e .s genom anslag

påBrännö Rödsten, r'ic alfiilen och iIi;:;.,,ik, i,: 3 l-, :31 , i',ri;rcfiS iGöteborg:s-

./ Posten. Kallelseåtgä''cr ,i';a.. vidtas:lelii::;i- l. ..i,,.i, ' j', .j,it'rr:antr'äciet.l
I
fl kallelsen skall anges ti:! ocleplatsfor sttinerrtaw,',,t ;:;:1,ä eiiclen sorn skall
Le-t
' förekomma på stärnrna;r och

$ ls MOTTONER

$ 16 DAGORDNITIG VID ORDINAI{åj, -\', å 4M{A

Vid ordinarie stämrra sl<ail loljancle äreriderr "'relia,,::iii.s

t.

2.

3.

4.

5.

6.

il

I l. framställningar fran :,t;,re lsen och/gi!.gr :".' i:i-r.'t- ir, å:-: ntedlrmrnarna"

8.

9.

10.

11.

12.

/]_
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$ 17 DISposlT{SI{ AV AVKÄSTF{XNC CCf- FÖRDELNII{C

AV OVERSKOT'F

$ 18 STÄMMOBE;$L{JT

$ 1g pRoToKOLLS.]USTtrRtrldG,'l- äi-,; i'1,;:l l cä-[Gt+Ålln N B'fi

$ 20 ÄxonlNc AV F.0R.EF{äNGEI\S S.$ Al!{.'AF{
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2017-0t-27

Motion

Till årsmötet mars ZOLT

Yrkande:

Lantmäteriets normarstodgor för förvattning av samförtigheter (sFL) skatt
antos efter justering för uppgifter om Brännö samfärtighet. Lagens
bestämmelser om förvattning skatt götta.

Bakgrund:

Vid fcirra årsmötet besrutades att styretsen fick i uppdrag att ta fram nya stadgar.Det finns normarstadgar som Lantmäteriet tagit fram och som förjer ragen.
Dessa bör användas i sin helhet.

Göteborg som ovan

Hans Holmberg

Brännö 5:47 mfl

/f
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Från: henriksjostrand <henriseashore@hotmail.com> * iS i$i'$rnrtotg

Ämne: Motion till stämman 2017. Ang Galteröbron Fullständict brevhuvud

Datum: Thu,26 Jan20t7 11:50:23 +0000

Till: HANSBTänning<hans.braenning@tele2.se>

Motion riktad till Brännö samfällighets årsmöte i Mars 2017.

Angående Galteröbrons underhåll och reparationsbehov'

Bron till Galterö anvånds frekvent och är mycket omtyckt.

Då entreprenören byggde den användes sjösand vilket var ett såmre val'

Det företaget existerar enligt uppgift inte längre så frågan är här med lösnings-baserad.

Under brons ytskikt knotten finns sjösand som vid högvatten spolas bort och det uppstår håligheter med
underminering och skaderisk som foljd.

Bron har kontinuerligt på ideell basis reparerats. Den används av många människor och är i samfälld ägo.

Förslagsvis tar

Samfållighetsföreningen hjälp av en entreprenör som reparerar bron,

Knotten behöver lyftas bort, sjösanden spolas ur och ersåttas men sten exv. 0,18 och dårefter åter placera knotten.

Man bör samtidigt åven förstårka norra rampen genom att höja den något ytterligare med småsten och grus.

En bedömning av tidsåtgång år troligen c:a tre man in tre dagar plus grus c:a 10 m3, sättsand och betong.

Projekt-detaljerna bör kunna nås av styrelsens representant och entreprenören.

Med vänlig hålsning,

Henrik Sjöstrand

10:4

henriseashore@hotmail.com

Skickat från min iPhone

tF r-!@ r.fl.

ö Tele2 AB - 2011 Bluecrass Skin v2.4.42 1f)
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Motion 1", Brännö 20L7-02-13 L (I)

Motion L
till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförenin g 20L7 .

Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

4_lrl
i-<.^"*-*"\-'---'

:J
Ingemar Törnqvist

/L

T?yckning av motioner till årsmöten.

Yrkande
Att BBS trycker upp motioner i samma antal som övriga möteshandlingar för årsmöten.

g 15. MOTIONER: "styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för
med lem ma rna ti llsa mma ns med förvaltni ngsberättelsen."

Bakgrund
20L6 manipulerade BBS ordförande Hans Bränning årsmötet genom att underlåta trycka upp
ingivna motioner till årsmötet. Normalt trycks motioner upp för behandling på årsmötet och det står
angivet i stadgarna. BO kan troligen ha en egen tolkning av stadgarna som passar hans syften.
Läs mer pä https://brannoby.com/
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Motion 2, Brännö 20L7-02-L3 t (L)

Motion 2
till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförening}0L7.

Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Röstlängd

Yrkande
Att röstlängd, dvs }ista med röstberättigade personer, skall finnas på medlemsmöten och bifogas
protokollet med röstresultat redovisat för alla omröstningar.

Bakgrund
An föra röstlängd är en förutsättning för en demokratisk och transparent ordning in en
föreningsverksamhet. Men i Brännö Bys Samfällighet dokumenteras inte röstresultatet i röstliingder
för alla omröstningar. I den mån röstlängderna dokumenteras undanhålls de eller görs otillgängliga.

Genom att undanhålla röstlängderna har röstresultat kunnat manipuleras. Ordförande Hans
Bränning har till exempel tillåtit personer utan röstberättigande, dvs utaq medlemskap eller
fullmakt, att delta i röstningen. Bristande mötesordning och utvalda funktionärer bidrar också till
möjlig manipulation av röstresultat

Läs mer pä brannoby.com.

Ingemar Törnqvist

t*
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Motion 3, Brännö 20L7-02-L3 L (2)

Motion 3
till årsmöte i Brännö Bys Samfätlighetsförening2A1-2.

Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal.

Yrkande
Att undertecknad med familj får fortsatt arrende och får ha kvar sin återuppbyggda ltonsolbrygga i
Ersdal.

Bakgrund
Motionen upprepas från 2016, bitaga 1, då BBS ordförande Hans Bränning manipulerade
behandlingen. Han bjöd in sin vän Magnus Envall, en av stugägama som leder kampanjen på sina
vägnar i Ersdal. Magnus är en offentligt person, känd från Expressens granskning 20L4, då han som
koncernchef för Caremore Migration granskades för lukrativa flyktingboenden.

Öwiga förhållanden:

. Hans Bränning har förlorat sin wäkning hos kronofogden, se bilaga 2.

' Hans Brännings arbete med att fördriva familjen Tömqvist är ett led i en släktfejd som han
låtit vagfrlreningen och BBS betala.

' Bränning har i lönndom egenmäktigt tecknat avtal med scoutema, bilaga 3, och utfärdat
båtplatsarrende till stugägare på familj ens konsolbrygga.

. Stugägarna har erbjudits båtplatser av Törnqvist med tackat nej.

. Läs mer på brannoby.com/

Sammanfattning Hans Brännings släktfejd

Som många vid det hiu laget redan vet driver Hans Bränning i sedan L990-talet en släktfejd mot
familjen Törnqvist. Han har utnyttjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och
Samfällighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen. Sammanlagt handlar det om
miijonbelopp:

' Efter avspåirrning Galterövägen (1989-199L) motarbetade Hans Bränning som oidförande i
Vägföreningen transporter av byggmaterial till familjen Törnqvists husbyggnation i Ersdai.
Efter många års wister hade vägföreningen förlorat över 1.000.000 kronor i
ombudskostnader.

o
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Som ordförande i samfällighetsföreningen har han i olika omgangar sedan 1998 försökt
mota bort familjen från deras brygga i Rödsten, bland annat genom att dumpa sprängsten
över den. Under 2016 har han i sin iver dumpat så mycket sprängsten att Llinsstyrelsen ålagt
s^amfiillighetsföreningen att vid vite å 30.000 kronor utföra återställning av området.
Aterstäilningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, lågt raknat, till 100.000
kronor och är inte slutfört.
Med samfiillighetsföreningens resurser har han sedan 1994 försökt att frånta familjen
Törnqvists deras konsolbrygga i Ersdal. Bara under 2016 har wäkningsårendet genom
kronofogden kostat föreningen uppskattningsvis 100.000 kronor. Under perioden 2000-
201"3 har han även lurat stugägarna i området att driva en ägandetvist om konsolbryggan.
Bränning har i lönndom egenmäktigt tecknat avtal med scoutema och utfärdat
båtplatsanende till stugägare på familjens konsolbrygga. På så sätt har han under 1994-2013
effektivt lurat scouter och stugägarna tro att de har rättigheter som de inte har och uppviglat
dem att driva rättsprocesser mot familjen Törnqvist på losa grunder. Eftersom stugägarna har
fel i sak har de förlorat i alla instanser, vilket har kostat dem uppskartningsvis 200.000
kronor. Hans Brännings vän, Magnus Envall är en av stugägarna som leder kampanjen på
Brännings vägnar Ersdal. Magnus åir en offentligt person, känd från Expressens granskning
2014, då han som koncernchef för Caremore Migration granskades för lukrativa
flyktingboenden. Då inte stugägarna kunde vinna bryggtvisten ledde Bränning en rivning av
bryggan som nu ligger som miljöfarligt avfail på strandskyddat område. En bortfsrsling och
korrekt destruktion av bryggavfallet kostar sannolikt över 100.000 kr för BBS.

^iJ-^
"/at-I/

!-7i_ r*-u,,:- 
7,-/1/

JIngemar Törnqvist

Bilagor:
- Bilaga 1, Motion 3, 2016
- Bilaga 2, Beslut hos kronofogden 2016-06-22
- Bilaga 3, Ogiltigt scouravtal

/?
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YRKANDEN M,M.

Sökanden har yrkat att svaranden ska förpliktas att fiån fastigheten
Göteborg Brännö S:29 avlägsna allt anbringat material iilnefattande dubb,
pålar, stöttor samt återställa marken i ursprungligt skick.

GRUNDER M.M.

Sökanden har som grund för sin ansökan anfört i huvudsak följande,
$ökanden förvaltar ett stort äntal fastigheter belägna på Brännö i

Göteborgs kommun. På del av fastigheten Göteborg Brännö $:29 har
svaranden ut{ört eller låtit utföra förberedande arbeten infor byggnation av
en brygga. $varanden har därvid monterat, eller låtit montera, dubb, pålar

och stöttor på fastigheten enligt markering på karta. Svaranden har inte

haft sökandens tillåtelse att vidta nämnda åtgärder. - Svaranden har
uppmanats att avlägsna det material som han har anbringat på

sökandens mark men har undertåtit att göra så. I svar till sökanden har
svaranden gjort gällande att han har rått att uppföra en brygga på

fastigheten Göteborg Brännö S:29.

Till ansökan är fogat kartor, uppgifter om samfälligheten, brev med

uppmaning till svaranden.

$varanden har bestritt sökandens yrkande och anfört i huvudsak
följande. Den aktuella konsolbryggan i Ersdal uppfördes under 1950tatet
av Viktor Bjurström och hans son Bengt Bjurströrn. Bryggan har varit i

deras och därefter i svarandens ägo i över 60 år. Svaranden gör gållande

att han har rått att ha konsolbryggan på nu aktuell plats. Rättigheten
foreligger dels enligt hävd, dels enligt ursprungliga upplåtna rättigheter.

Om det foreligger anendeavtal har detta inte sagts upp. Konsolbryggan

har funnits på fastigheten under tid enligt ovan och ostridigt uppförts med

rätt därtill. Sökanden kan inte styrka någon rättighet som hindras.

Rättighetsförhållandet i ärendet måste under alla omständigheter anses
så oklart att det inte kan ligga till grund för ett summariskt förfarande.

Till bestridandet är fogat vittnesintyg från Elof Andersson och Rolf

Andersson samt överlåtelseavtal avseende rättigheter till Bryggan
undertecknat av Bengt Bjurström.

^t
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Sökanden har yftrat sig över svarandens bestridande och anfört i

huvudsak följande. Den första bryggan uppfördes i Ersdal i början av

1950{alet av Göteborgs Sjöscoutkår med hjälp av ett antal av de boende

i området- En av dessa boende var Viktor Biurström. Bryggan nyttjades

dårefter gernensamt av Göteborgs Scoutkår och boende i området. *
1982 kunde det konstateras att bryggan var i dåligt skick, varför det

beslutades att en ny brygga skulle uppföras. Enligt överenskornmelsen

med Göteborgs sjöscoutkår och boende i området stod scoutl<åren och

nio boende halva kostnaden vardera (de boende med 1/9 var). Två av

dessa var Viktor Bjurström och sonen Bengt Bjurstrom. Det har således

aldrig varit fråga om något ensamt ägande av far och son Bjurström. -
Svaranden flyttade till Ersdal under senare delen av 1980talet och

lyckades då få en båtplats vid bryggan. Är 2005 krävde svaranden av

någon anledning att få till stånd ett skriftligt anendeavtal som säkrade

hans plats vid bryggan. Sökandens styrelse anlitade då en advokatfirma

som tog fram ett avtalsom skulle undertecknås av parterna. Av okänd

anledning vägrade svaranden att underteckna avtalet och rev det sedan

itu när Bengt Bjurström undertecknat det, som det får förstås emot

svarandens vilja. * Vidare har GÖteborgs sjöscoutkår under 2009 väckt

talan mot svaranden och Bengt Bjurström med yrkande om att Göteborgs

tingsrätt skulle fastställa att varken svaranden eller Bengt Bjurström varit

ägare eller haft annan rätt till den aktuella bryggan. Tvisten har avslutats

med att parterna träffat en överenskommelse innebårande att svaranden

och Bengt Bjurström å ena sidan förklarat att de inte gör anspråk på

äganderätt eller annan rätt till bryggan samt att Göteborgs sjöscoutkår å

andra sidan har forklarat att de inte har gjort anspråk på några båtplatser

vid bryggan. * Med hänvisning till vad CIm ovan anforts görs gällande att
svaranden eller någon ur hans familj varken av hävd eller genom någon

ursprunglig upplåtelse har en självständig rätt att hålla med brygga på den

nu aktuella platsen. Vad gäller de av svaranden åberopade handlingarna

från Bengt Bjurström och Elof Andersson är det okänt under vilka

omständigheter och betingelser som dessa har upprättats, men det

bestrides att de speglar de verkliga förhållandena rörande ägande- och

nyttjanderätten till bryggan. - Efter att den då befintliga bryggan har

saboterats någon gång under 2014 eller 2015 har sökanden beslutat att
en ny brygga ska uppforas samt att boende i Ersdal ska få rätt att uppföra

bryggan om de bildar en s.k. bryggfÖrening. Svaranden har erbjudits att
bli medlem iföreningen men har tackat nei" I stället har han egensidigt
påbörjat en byggnation av en brygga som, får det forutsättas, han anser

AT
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vara hans egen. sökanden menar att det under alla ornsländigheter är
utretl att svaranden inte har någon ensidig rätt att uppfrira en brygga.
Vidare hindrar svarandens åtgärder sökandens rätt att disponera platsen
för bryggan. Skäl att besluta om handråckning finns således.

$I(AL FÖR KRONOFOGDEMYNDIGHETENS BESLUT

Tilläm pliga bestämmelser
Enligt 4 $ 1 st 1 punkten lagen (1990:746)om betalningsforeläggande och
handräckning (BfL), kan en ansökan om sårskild handräckning bl.a. avse
ett åläggande for svaranden att vidta råttelse når sökandens besittning
egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande
fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt tillviss
egendom på annat sätt olovligen hindras. Sökanden ska styrka de
omständigheter som han åberopar till stöd för sin talan. Sökandens
framstätlning ska dock, om den inte är uppenbart oriktig, enligt 39 $ BfL
läggas tillgrund for prövningen, i den mån den lämnats utan invändning
av svaranden. Av forarbetena till nämnda lag (prop. 1989/90:85 s. 6g)
framgår följande" Det förhållandet ati sökanden ska visa att
förutsättningarna för särskild handräckning är uppfyllda ställer ganska
stora krav på styrkan av hans bevisning når svaranden har bestritt
ansökan och åberopat relevant grund för bestridandet.

lnkornmer svaranden med bestridande är i regel det förhållandet att
invdndningen framstdllts tillräckligt for atl ansökan inte ska bifallas^ En
förutsåttning för detta är dock att invändningen är av releyant slag och
inte heller i övrigt år sådan att den kan lämnas utan avseende. Den
summariska processformen särskild handräckning är alltså fråmst avsedd
for de klara fallen.

Kronofogdemyndigheten gör följande bedömn i n g

Svaranden gör gällande att han har rätt att ha konsolbryggan på nu
aktuell plats. Rättigheten föreligger, enligt svaranden, dels enligt hävd,
dels enligt ursprungliga upplåtna rättigheter. I skriftligt vittnesintyg har Elof
Andersson intygat att bryggan uppfordes av Viktor och Bengt Bjurström
på 1950talet. Rolf Andersson intygar att Viktor Bjurström under sin akttva
tid på Götaverken fick köpa en deljärn och balkarfrån skrotlager och
också fick hjälp med tite svetsning av sin arbetsgivare. Detta skulle

4(6)
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användas som underlag vid byggandet av brygga i Ersdal. I den ingivna

överlåtelsehandlingen överlåter Bengt Bjurström samtliga sina rättigheter
avseende bryggan till svaranden. Enligt avtalet är svaranden "således

denna överlåtelse ensam ägare".

Av sökandens redogörelse framgår att den första bryggan uppfördes i

början av 1950talet av Göteborgs sjöscoutkår med hjälp av ett antalav
de boende i området. En av dessa var Viktor Bjurström. Är 1982 byggdes

en ny brygga och enligt överenskommelse mellan Göteborgs scoutkår

och boende i området stod scoutkåren och nio boende halva kostnaden

vardera (de boende med 1/9 vardera). Två av dessa var Viktor Bjurström

och Bengt Bjurstrom. Enligt sökanden har svaranden och Bengt Bjurström

vid tvist i Göteborgs tingsrätt förklarat att de inte gör anspråk på

äganderätt eller annan rätt till bryggan. Någon skriftlig bevisning som

styrker sökandens redogörelse har inte visats.

Svaranden åberopar skriftlig bevisning i form av vittnesintyg. lntyget att

Viktor och Bengt Bjurström uppförde bryggan på 1950-talet motsäger inte

de uppgifter sökanden har lämnat, Ordalydelsen i intyget utesluter inte att

även andra personer har varit med och byggt bryggan. lntyget säger

emellertid ingenting om rätten till bryggan eller till platsen där den

byggdes. lntyget att Viktor Bjurströrn kunde ordna byggnadsmaterial

genom sin arbetsgivare säger inte heller någonting om rättigheten till

bryggan eller platsen.

Bengt Bjurströms inställning, år 2010 då överlåtelsehandlingen är

daterad, är att han har rättigheten till heta bryggan. Vad denna rätt

grundar sig på framgår inte. Det år alltså oklart vilka rättigheter Bengt

Bjurstrom kan ha haft som han har överlåtit till svaranden-

I avsaknad av skriftlig bevisning till styrkande av sin redogörelse kan

sökanden, mot svarandens bestridande, inte anses ha s$rl{ sin rätt till

särskild handråckning. Ansokan ska dårfor avslås.

HUR MAN ÖVrRXlAeAR, se bilaga

Överklagande ska ha komrnit in lill l{ronofogdemyndigheten senast den 12 juli

2016.
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HUR MAN ÖvERI<IRcRR

Vill du överklaga detta besiut ska du skriva till tingsriitten,,men skicka eller
Iåimna din skrivelse till Kronofogdernyndigheten. Din skrivelse Skaha inkommit
till Kronofogdemyndigheten senast inom te veckor från dagen fir beslutet. Har
du överklagat i rätt tid koruner din skrivelse att liimnås vidare till behörig
tingsrätt.

I ditt överklagande ska du ange

* vilketbeslut du överklagar
* varör du anser att beslutet bör iindras och vilken åindring du vill ha
* de bevis du vill åberopa och vad de ska styrka

- ditt natruL) person-/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig eller ditt ombud.

Skriftligt bevis ska bifogas i original eller styrkt kopia. Du år även sända med
annat som du anser kan habetydelse flbr tingsrättens beslut om du inte redan
lämnat det till Kronofogdemyndigheten,

Behöver du ytterligare upplysningar kan du våinda dig till
Kron ofo gdemyndi gheten.
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Styrds€n förBrånnöBys Skifteclagrfurcod€ffiflIGötåorSF Sjtiecu*klrefi o'nråde i "
Er$al påBrännö.

Mdet Ueeråosas i vå$€r av eo linjc fråo åstig[$go, Bråmö Sörgtfd 5:127, nodvåstra
htrtr o€h rakt nomrt till dco uterfteruddenbefirtligr h:fg8a4 i öster och eöd€r sv
sr'nfilliglr€tcn l29 grdns€tr Arreodcrat områdc om&tr trrcn tnl n€t€r cy doo östra stnmden
på udden ffxr oltr arrendent oryådc.I sxr€ode*ingfrrått att iurc*tsb€futlig brJggautrned
uddes odl i rxligrnde wtmåde.
Området uturd€rss pA ftfieds villkor:

arrenjcadnen son erlägpo vid gforfraq utgpr 1200 kr per lr.$kifreslaSpt hflr rett aft
und€r antrdctidcn hoja urenfuvgiftcn- Hoinlngcc frr doct qi öveffiigu nad rom motiwras
av kmsrmcmidenr höjsbg" Höiaingco mr ei ske nfiorl*ha

ffieftciinhi"tgms.
Ytterligrre t*:md* mr ei dre inm mldet utm nodgiwndc *v $kiftedagct.

En ffi iv-iFnffire Uri,ggan' b"dd" t E 
"d4 

;
It m markerade pö br5tgge De bocildc, sm utryttisr pleqns crhger IrEn ftr dctta titl
$dneda$t Rsstcrmdc phcr ufrdbrftrilqg br5tggr Arymrrs sv Crötcborgr Sjthos*ldr-

Årrcodet eilGrfrfu och d dän nd t99{ tilt oå Ecd dä 26 mii 1999.

Our någotr av partcrra, inte srgt upp avtalet reo{S tre mlnadfr förs desl utC"g födånges
rytalet på smardlhor somtidigarenod sn åri säe.
I ediihct rncd sr Skifteslagrt g@ ngkncme ft arrenddor rder inncsgmideq {'ffir
stttdscn$ ndgfuBadå, urylfu dlcrörsl&a rrtoderrfi mlda

Cöt€btrg deo 3l ottobcr 1994

FörBrändö Bys Seiftcslq För Göt€borgs Sjöscoutkår

trra---i

Dttts avtal harupprfltrts itvå exeu$r av vi[rapcrternstagitctt

;

För Göt€borgs Sjöscoutkår
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Motion 4, Bråinnö 20L7-02-I3 L (2)

Motion 4
till årsmöte i Brännö Bys Samfällighetsförening20L7.

Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Stenutfyllnad i Rödsten

Yrkande
Att BBS ordförande Hans Bränning och styrelsen i detalj redovisar kostnaderna för den
stendumpning/släktfejd som Hans Bränning genomdrivit i strid med årsrirötesbeslut.

Bakgrund

1-. Motionen upprepas till dels från 2016 ,bilaga 1, då BBS ordförande Hans Bränning

manipulerade behandlin gen.

2. Hans Bränning nonchalerar Länsstyrelsens föreläggande, se brannorodsten.wordpress.com.

3. Hans Bränning har föriorat överklagande hos MMD, se bilaga 2.:

4. Hans Bränning har bedrivit släktfejd sedan l-99O-talet. Han har utnyttjat sina

ordförandeuppdrag i Vägföreningen och Samfällighetsföreningen på Brännö till att

finansiera tilltagen.

5. Läs mer på och brannoby.com

Sammanfattning Hans Brännings släktfejd

Som många vid det här laget redan vet driver Hans Bränning i sedan 1990-talet en släktfejd mot
familjen Törnqvist. Han har utnyttjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och
Samfällighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen. Sammanlagt handlar det om
miljonbelopp:

' Efter avspärrning Galterövägen (1989-1991) motarbetade Hans Bränning som ordförande i
Vägföreningen transponer av byggmaterial till familjen Törnqvists husbyggnation i Ersdal.
Efter många års wister hade vägföreningen förlorat över 1.000.000 kronor i
ombudskostnader.

' Som ordförande i samfällighetsföreningen har han i olika omgångar sedan 1998 försökt
mota bort familjen från deras brygga i Rödsten, bland annat genom att dumpa sprängsten
över den. Under 2016 har han i sin iver dumpat så mycket sprängsten att Länsstyrelsen ålagt
samfällighetsföreningen att vid vite å 30.000 kronor utföra återställning av området.
Aterställningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, lågt räknat, rilt 100.000
kronor och är inte slutfört.
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Brännö Bys Sarn fälligh ets fö renin g

Kostnader ftir Rödsten 2016

Göteborgs stad karta S:6

Sjuntorp Oljelänsor AB miljögardin

Ivarsso ns lin trep renad specizrlskopa

Arkitekt Albert AB utredning orn profiler

Summa

17720,-

lll25,-

46625,-

2250,-

77720,-

t8
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Motion 5
till årsmöte i Brännö Bys samfällighetsförening 2017.

Motionemas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Bryggsavfall i Ersdal

Yrkande
Att BBS tar bort bryggavfallet efter en 40 m }ång brygga på strandskyddat område i Ersdal.

Bakgrund
Efter att BBS ordförande Hans Bränning, genomfört rivning av familjen Törnqvists brygga i Ersdal
har Hans Bråinning låtit avfallet ligga kvar i strandskyddat område. Det är rny.i.ut rn*lirkningsvärt
att Hans Bränning själv kan tillåta avfallsupplaget efter sin egenmäktiga rivning.

Läs mer på och brannoby.com

Sammanfattning Hans Brännings släkffejd

Som många vid det hiir laget redan vet driver Hans Bränning i sedan Lgg0-talet en släktfejd mot
familjen Tömqvist. Han har utnynjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och
Samfällighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen. Sammanlagt handlar det om
miljonbelopp:

' Efter avspiirrning Galterövägen (1989-1991) motarbetade Hans Brlinning som ordförande i
Vägföreningen transponer av byggmaterial titl familjen Törnqvists husbyggnation i Ersdal.
Efter många års Mster hade vägföreningen förlorat över 1.000.000 kronor i
ombudskostnader.

' Som ordförande i samfiillighetsföreningen har han i olika omgangar sedan L9g8 försökt
mota bort familjen från deras brygga i Rödsten, bland annat genom att dumpa sprängsten
över den. Under 2016 har han i sin iver dumpat så mycket sprängsten att Länsstyrelsen ålagt
samflillighetsföreningen att vid vite å 30.000 kronor utföra återställning av området.
Äterställningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, H[t raknat, till 100.000
kronor och är inte slutfört

' Med samfällighetsföreningens resurser har han sedan 1994 försökt att frånta familjen
Törnqvists deras konsolbrygga i Ersdal. Bara under 2016 har wäkningsåirendet genom
kronofogden kostat föreningen uppskattningsvis 100.000 kronor. Under periodån 2000-
2013 har han även lurat stugägarna i området att driva en ägandewist om konsolbryggan.
Bränning har i lönndom egenmäktigt tecknat avtal med scoutema och utfärdat
båtplatsanende till stugägare på familjens konsolbrygga. På så sätt har han under 1994-2013
effektivt lurat scouter och stugägarna tro att de har rättigheter som de inte har och uppviglat
dem att driva rättsprocesser mot familjen Törnqvist på lösa grunder. Eftersom stugägarnå har
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fel i sak har de förlorat i alla instanser, vilket har kostat dem uppskattningsvis 200.000 kr.
Hans Brännings vän, Magnus Envall är en av stugägarna som ledar kampanjen på Br:innings
vägnar Ersdal. Magnus är en offentligt person, kåind från Expressans ganskning 2014, då
han som koncemchef för Caremore Migration granskades för luklnatila flyktingboenden. Då
inte stugägarna kunde vinna bryggtvisten ledde Bråinning en rivning av bryggan som nu
ligger som miljöfarligt avfall på suandskyddat område. En bortforsling och korrekt
destruktion av bryggavfallet kostar sannolikt över 100.000 kr för BBS.

Ingemar Törnqvist
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Motion, Brännö 2017-02-13 1(2)

2017.

Motion 6
till årsmöte i Brännö Bys

Motionemas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Styrelseledamöter

Yrkande
Att Styrelsen utökas till sju ordinarie ledamöter.

Bakgrund
An utöka antalet ledamöter kan förhoppningsvis hindra Hans Bränning från an egenmäktigt
använda BBS till tok-projekt såsom Vassdalsprojektet, se wp.me/PTezzw-as, egenmäktigt teckna
avtal, bilaga 1, och trakasserier

BBS ordförande Hans Bränning manipulerar allt och alla och har i sin omfattande släktfejd mot
undertecknad med familj och drivit ärenden för att beröva familjen sina båtplatser och hindra
transporter till bostadsfastigheten.

Läs mer på och brannoby.com

Sammanfattning Hans Brännings släktfejd

Som många vid det här laget redan vet driver Hans Bränning i sedan 1-990+alet en släktfejd mot
familjen Törnqvist. Han har utnyttjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och
Samfåillighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen. Sammanlagt handlar det om
miljonbeiopp:

' Efter avspärrning Galterövägen (1989-199L) motarbetade Hans Bränning som ordförande i
Vägföreningen transporter av byggmaterial till familjen Törnqvists husbyggnation i Ersdal.
Efter många års tvister hade vägföreningen förlorat över 1.000.000 kronor i
ombudskostnader.

' Som ordförande i samfällighetsföreningen har han i olika omgångar sedan 1998 försökt
mota bort familjen från deras brygga i Rödsten, bland annat genom att dumpa sprängsten
övel den. Under 2016 har han i sin iver dumpat så mycket sprängsten att Länsstyrelsen ålagt
samfällighetsföreningen att vid vite å 30.000 kronor utföra återställning av området.
Äterställningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, lågt räknat, till 100.000
kronor och är inte slutfört.

' Med samfäIlighetsföreningens resurser har han sedan 1994 försökt att frånta familjen
Törnqvists deras konsolbrygga i Ersdal. Bara under 20L6 har vräkningsärendet genom
kronofogden kostat föreningen uppskattningsvis 100.000 kronor. Under perioden 2000-
201"3 har han även lurat stugägarna i området att driva en ägandewist om konsolbryggan.
Bränning har i lönndom egenmäktigt tecknat avtal med scouterna och utfärdat
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båtplatsanende till stugägare på familjens konsolbrygga. På så sait har han under 1994-2013
effektivt lurat scouter och stugägama tro att de har rattigheter som de inte har och uppviglat
9* uT driva rättsprocesser mot familjen Törnqvist på l-osa grunder. Eftersom stugägarna har
fel i sak har de förlorat i alla instanser, vilket trar koitat Aem upprikattningsvis 200.000
kronor. Hans Brännings vän, Magnus Enyalt är en av stugägamasor lä., kampanjen på
Brännings vägnar Ersdal. Magnus är en offentligt person,-kend från Expressens granskning
20L4, då han som koncemchef för Caremore Migation granskadös ftiririkrativa-
flyktingboenden. Då inte stugägarna kunde vinna bryggwisten le4delBränning en rivning av
bryggansom nu Iigger som miljöfarligt avfall på snandskyddat område. En bärtforslingäch
korrekt destruktion av bryggavfallet kostar sannolikt över 100.000 kr för BBS.

t'

#j,t,

lV
Ingemar Tömqvist

Bilagor:
- Bilaga 1, ogiltigt scoutavtal

/^\
(.
\

3J



BILAGA 1
F't f 

"ra{t c f J

a

ARRENDEAVTAL

styrds€n förBrånnöBvs slcifreslagtsarrwd€ffitiu cötåtrgs sioqoqskeeftområdei
Erldat påBrtunö-

Området begrånsas i \råst€r av co linjg fiån frstigtsgo, Brm Sörgård 5:121, noröfistra
höil:n ochråkt tromrt till den ute,fteruddenbefintligjr brygpn, i öst€r och söd€tr 81'

effi*hlligh€tcn r:29 gråmer. Arrdcrd onddc onfutr åveo trd rn€t€r trr den östra stråden
påuddånorr om ar€oderat omådc.Iarrend*ingårritr att inn*abefindigbryggadnted
uddes odr i nårligdevsooffiådc.

Området $rrcnderas pf 6$uds villktr

arrerdeavgiftGn som erläggsslid drdraq utg0r 1200 Lrpen fo.Skift€slaglt htr råft {tt
u11d€r arr$*Aen hQia uffilfuvgiftco. Höjning€s ft dock €i örcrstigl rmd som arotiv€ras

arr konsrrnentids höFing" Höjningnn mr fi dre r€troaldivt

Mdetft d inhtngnas.

Yterligpre tfingdgg fr ti dc inm omilct rtm nodgivudc rv Skiftedaget

EhöE-sy6o6r€-hr5r draf ffiiå4itr6ft öTiiffi iastänr?'rnipffi
18 m uarkerade på brygn DB boerrdc, eomr*n:diar pldlcma €däggFr fiqgn ftr d€ttatiil
Strifteslsgpt. nssocraodc pherutmcdbefidfgbrtEgt espmls ev GOtfmrg Si0scou*ft:

Arrder eäfu' fråtr och red dtn?Il nni 1994 till o€b mcd dcn 26 w8 1999.

Om någsn sv part€rna' furte sagt r4p avtata E€oeS tre mårnder före d€ss utgåog, frrtångB$

a'rtalet på srt'navillkor somtidiSilrc nd ctt åri studc(-

I eolight 63d frr SeifteslagFf gåilhde Rsleodc frn arrtnddor rnder imårv$idcs, d 'rttn
strdscn$ n'eddva*e upplfta dhrörcr|fu ureoderlrt mrle

Göteborg den 3l oktober 1994

FörBrIna[ Bys Skifrcstag Föf Cöt€borgp SjOscoutkår

Detre avtal luruppråttats itvå ererrplrav vilka Part€fnattgit €tt

För Gotebo,rgs Sjoscortkår

2?j)-.J
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Från: Johan Nordmark <johan.nordmark@hotmait.com> S : + : ff i6! luto.q

Ämne: BRUNNAR 
'RÄNI!ö 

Fr-rllstärrdiqt brevhr.rvr-rd

Datum: Wed, 15 Feb 20L7 20:38:32 +OO0O

Till: "<hans,braenning@tele2.se>" <hans,braenning@tele2.se>, Nils
< nilsg.ekb@compaqnet,se>, "nilsg,ekberg@gmail.com',
< nilsg.ekberg@gmail.com >

MOTION

Jag föreslår stämman att vi återställer några av våra samfällda brunnar.

Johan Nordmark

Jydeklovan

1,ft :1.@ , ,tr
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MOTION

Motion Till årsstämman i Brännö Bys Samfällighet 2Ot7

Flytbrygga med bryge spång Vassdal S:30 och S:2

För att främja fler båtplatser och skydda inre hamn i Vassdal tänkte vi att placera ut en flytbrygga i

Vassdal där den gamla "Lotsbryggan" en gång funnits, alltså ut mot udden till.

För att man ska kunna komma ut till bryggan på ett bra och enkelt sätt, tänkte vi i bygga en brygg

spång längsmed berget ut till den läm, som leder ner på flytbryggan. Denna spång kommer väl till
pass för allmännyttan, då man vill kunna komma åt bad och fin utsikt för alla åldrar på ett säkert sätt.

Flytbryggan som vi tänkt oss är ca 22-23m lång och 3 m bred och har vågbrytandeklassning, med y-

bommar ca 6-7 platser på insidan och 4-5 boj platser på utsidan (sommar tid), plus 2 gäst platser.

Placering av en stege ytterst på bryggan, som nödstege och bad. Djupet där placeringen är tänkt är ca

2.5-3m för att lite större och djupare båtar ska kunna lägga till. Flytbryggan kommer förankras med

betongvikter enligt tillverkarens föreskrifter och rekommendationer i det läge den placeras.

Tanken är att en bryggförening skapas med projektet. Projektet skall finansieras med en insats per
plats och en årshyra , samt för bryggspången ut till udden kommer det att ev. sökas bidrag hos olika

instanser.

Med vänlig

Underskrift:

"/{
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Verksafnhetsplan 2017. förslae.

Fortsatt arbete med Känsö, ersättningsfrågan visavi Fortifikationsverket.

Ev. expropriationsfrågan.

Förhandlingar angående Rödsten, avslutande av EU- projektet.

Punktåtgärder i Rödsten och Ersdal.

Engagemang i frågan om ponton till Vassdal.

Bryggtvister

Styrelsen

*o.i t' 
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Brännö Bys Samfällighetsförening

Budget 2fJ17

lntäkter:

Arrende Känsö

Övriga arrenden

Summa:

600.ooo

250.OOO

g50.ooo

Utgifter:

Advokatkostnader Känsö 4OO.OOO

Rödsten 2oo.ooo

Annonser, lokalhyra, försäkring 25.OOO

Övriga kostnader, sopor

Galterövägen 25'OOO

Avsättning till underhålls'

och förnyelsefonden { O'OOO

Summa: 660'000
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