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Slututbetalning
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Du kan läsa mer om stödet och vilka
utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.
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Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling

Ansökan du söker slututbetalning för

2016-1804-2 Ansökan om projektstöd -

U ppgifter 9m stödmottaqare

Person eller Organisationsnummer
Namn

Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder

Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Hobllnummer
E-postadress

Generella uppgift.gr om ansökan

Är du skyldlg att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej
lrlotivera ditt svar
Projektverksamheten är ej momspliktig. Vi är en ideell förening och driver ingen momspliktig verksamhet.

7L7906t473
BRÄNNÖ BYS SAMFÄLUGHETSFöRENING
BOX 56
43085
BRÄNNö

o3L-97L642
0707970450
sunden.hans@tele2.se

Kontaktperson Bengt Lofter



l
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
l{obilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Bengt Lofter
Poppelgatan 14
42674
V Frölunda
0706-275L9t
lofter@swedegroup.com
Projektledare

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att fötja någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej

Försäkrar du att din organisation har riktlinier för användning av direktupphandling?
Svar: Ja

Försäkrar du aft din organisatlon har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?
Svar: Ja

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i dln övriga verksamhet som du redovisar i dln
ansökan om utbetalning?
Svar: Nej

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?
Svar: Nej

Ge nomföra ndet av i nvesteri ngen 9lle1 projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?
Svar: Ja

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej

Har du sölG andra stöd som du ännu lnte har fått bevlltade för utglfter som du tar upp I denna
ansökan?
Svar: Nej

SLUTREDOVISNING

Beskrivande uppgifter
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Här ska ni koft och konkret beskriva ert projekt.
Svar: Brännö i Götebor.gs södra skärgård är en ö som är känd sedan vikingatiden. Ön har bl a varit en
handelsplats, ett centrum för lotsverksamhet och på senare år känd för sin koppling till musik, teater och
dans. Besöksnäringen har blivit allt viktigare, ön ligger ur utmärkt till och kan en solig sommardag besökas
av1000 tals människor från både Sverige och utlandet,

De flesta resande ankommer hamnen i Rödsten som ligger närmast Göteborg. Denna anläggning behöver
förbättras liksom dess tillfartsleder liksom en merutvecklad service för de ankommande besökarna. Brännö
vägförening och Brännö bys samfällighetsförening har därför under en längre tid haft diskussioner om
utveckling av området. Yttedigare intressenter är Västtrafik som sköter kollektivtrafiken samt Göteborgs stad
som lanserat Göteborgs skärgård som ett av sina viktigaste besöksmål för turister och besökare. En av
världens största reseguider "Lonley planet" utsåg nyligen Göteborg till den femte finaste staden att besöka i

Europa. Aktiviteter som föreslås är bl a att ta båten till den södra skärgården.

Varför ville ni genomföra projektet?
Svar: Utvecklingsbehov
Brännö har stor potential att utveckla turismen och besöksnäringen på ett hållbart sätt, Även
arbetsmarknaden har och kan utvecklas (många unga har fått ioUU på ons företag de senaste åren särskilt på
varvet) Antal boende på On ökar ständigt. En bra hamnanläggning med utvecklad service är därför av stor
vikt. Vi ville i denna studie framförallt studera området Brännö Rödstens hamn med tillfartsleder. Följande
områden ansågs viktiga: - Utbyggnad av hamnområde, lagringsplatser, sop och återvinningsstation
- Parkering för cyklar, mopeder bruksfordon
- En modern och vacker vänthall
- Utveckling av allmän seruice för turister och boende
- Platser för gästande båtar
- Utbyggnad av ordinarie båtplatser
- Förstärkning och utbyggnad av tillfaftsleder till hamnen

Var genomfördes projektet?
Svar: På Brännö i samlingslokaler, hemma i styrgruppmedlemmars hem, hos projektledaren samt möten i

Styrsöbolagets lokaler i Västra Göteborg

Vad har ni genomfört i projektet?
Svar: Analys och dialog avseende
- Utbyggnad av hamnområde, lagringsplatser, sop och återvinningsstation
- Parkering för cyklar, mopeder bruksfordon
- vänthall
- Fler båtplatser, flyttning av befintliga båtplatser/bryggor
- Förstärkning och utbyggnad av tillfartsleder.
- Bedömning av säkerhetsläget i hamnen
- Hållbarhet, kombinationen bevara skärgården och utveckla den med rätt typ av "ingrepp".
- Möjligheten att installera en flytbrygga för att underlätta för skärgårdsbåten
- Processer för att få fram ett arrendeavtal med Göteborgs stad så att de sedan investerar i hamnen.
Omfattande diskussioner och förhandlingar har genomförts.

Aktiviteter
- 11 styr/arbetsgruppsmöten
- 5 intressentmöten
- 1 dialogmöte med ca 100 intresserade medborgare
- 1 dialogmöte med markägare
- intressentanalys/bakgrundsanalys avseende besökares behov, områdets

förutsättningar, tekniska behov
- Brännö skola har gjort ett arbete kring hamnen med barnen
- Bedömningar avseende jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade
- Diskussion kring fortsättningsprojekt avseende tillfartsleden Stämmösund

Vilka har genomföft projektet?
Svar: - Brännö bys samfällighetsförening (organiserar stamfastigheter/markägare på rin; har varit
projektägare.

- Brånnö vägförening (medlemmar är samtliga fastigheter på On) har varit medarrangör

Vilka mål har ni haft i projektet?
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Svar: Att ta reda på nur vi ska kunna
- Skapa innovativa lösningar på gemensamma lokala angelägenheter. En attraktiv säker ankomsthamn med
tillfaftsleder.
- Utveckla Brännö som en nåttUar och attraktiv besöksdestination och därmed öka tillgången till natur-, kultur-
och friluftsliv
- att ta fram en projektplan för ett genomförandeprojekt.
- att ett genomförandeprojekt startar efter projektets slut och vi har fått en attraktiv, säker, trygg, hållbar
ankomsthamn och tillfartsleder i Brännö Rödsten.

Vilka resultat har projektet skapat?
Svar: - Dialog med intressenter, medborgare, företag, markägare
- Ett förslag till avtal om att utarrendera hamnen till Göteborgs stad har tagits fram. Detta innebär i

dagsläget bl a att
o Kommunen tar ansvar för utvecklingen och driften av hela hamnområdet
o Säkerställer vattenleden inkl muddring
o Bekostar flyttning av befintliga bryggor
o Ombesörjer att nödvändiga tillstånd erhålles

Om avtalet godkänns av alla parter kommer det innebära att driften av hamnen kommer att säkerställas för
lång tid framöver. Brännö bys samfällighetsförening kommer att hålla ett extra medlemsmöte i januari 2018
för att ta ställning till avtalet.

Hur har ni förankrat projektet?
Svar: Intressentmöten, dialogmöten med intressenter, medborgare, företag, markägare samt förhandlingar
med Göteborgs stad

Beskriv projektets tänkta målgrupp.
Svar: Tänkt målgrupp är markägare, boende och besökare på arännö samt alla som ankommer hamnen i

Rödsten både privat och professionellt.

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?
Svar: Göteborgs kommun ökar attraktivitet och tillgänglighet till södra skärgården, destinationen Göteborgs
skärgård där Brännö ingår utvecklas.
Barn och unga har också varit delaktiga i dialogen. Brännö skola har gjoft ett arbete kring vad de anser viktigt
med Brännö Rödstens hamn. Resultatet har redovisats som en utställning på posten.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?
Svar: Ja

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?
Svar: Ja

Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå- projektets syfte och må|.
Svår: Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och må1.
- Företag och föreningar verksamma på On.
- Vrångö Transport och Styrsöbolaget som trafikerar hamnen
- Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
- Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska - Ambulanstrafiken
- Göteborg & Co
- Politiker från Göteborgs stad, centralt, trafiknämnden samt + SDN Västra Gbg
- Bryggföreningen vid Brännö-Rödsten
- Trafikkontoret, ansvarig tjänsteman för hamnar
- Öckerö kommun - Skärgårdsutvecklaren för Göteborgs skärgård

När bedömer ni att projektet ger full effekt?
Svar: om mer än 2 år

Hur har ni spridit projelGets resultat?
Svar: Genom hemsidan och alla möten. Delrapporter samt genom att denna slutrapport publiceras.

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Svar: Vi har arbetat för att få tittstånA ett avtal med Göteborgs stad för att säkerställa den fortsätta driften av
hamnen genom att de tar över driften. Ett viktigt arbete är att informera markägarna så att avtalet kan
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godkännas av dem. En extra årsstämma planeras att hållas ijanuari 2018. Vi kommer också arbeta för att
tillfartsleden genom Stämmösund förbättras, en förstudie planeras kring detta.

Vilka efarenheter har ni fått genom proiektet?
Svar: Det tar lång tid att genomföra förändringsprojekt när det finns många intressenter.

Har något gått bättre än planerat?
Svar: Bättre än planerat har det gått på många sätt t ex
- Intressenternas engagemang för projektet
- Att vi äntligen efter många år och mycket arbete verkar ha kommit fram till ett förslag till
utarrendering av hamnen som har chans att godkännas av alla parter.

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Svar: Många delägare i samfällighetsföreningen gör att processen tagit lång tid. Många viljor och intressen att
ta hänsyn till.

Hur foftsäfter projektets verksamhet efter projektets slut?
Svar: Under förutsättning att arrendeavtalet godkänns och att Göteborgs stad därmed tar över driften av
hamnen i Rödsten så fotsätter verksamheten och driften i deras regi. Det innebär att de också kommer att
göra stora investeringar och förbättringar i hamnen,

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?
Svar: Tänk på att allt tar längre tid än planerat. Var noga med förankringsprocessen.

Hade projektet genomföfts även utan stöd?
Svar: Nej

Motivera ditt svar.
Svar: Troligen inte och i vilket fall inte så snabbt och med denna effekt.

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?
Svar: I hög grad

Motivera ditt svar.
Svar: Hamnanläggningen hade med tiden inte kunnat användas

Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera.
Svar: Ökad kompetens eller lärande,Nya samarbeten eller nätverk,En bättre miljö,Utvecklingen av den lokala
landsbygden

'9_rp-f-q[tit9
av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja

Beskriv det ideella arbetet.
Svar: Deltagande i kreativa work shops, intressentmöten, styrgrupper

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?
Svar: 100000

Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet
skapat för kvinnor?
Svar: 0
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Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet
skapat för män?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya företag har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

fgsultg! octr uggjllinins för EU-semens_amma il*!1!9-I.r 
.

Hur många invånare får genom projektet tillgång till förbättrad service eller infrastruktur?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya tjänster har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya tekniker har projektet infört?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?
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Svar: 0

Iulotivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0

Motlvera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya dagsbesökare har prolektet skapat?
Svar: 0

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många ay-Oya besökare är turister?
Svar: 0

lrlotivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har proJektet skapat?
Svar: 0

Motlvera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn
Svar: Bengt Lofter

Ange telefonnummer
Svar: +46706275191

Ange e-postadress
Svar: lofter@swedegroup.com

Undcrllgnr Frlcuranr
I 171755

2 2071503

322

..,
j

Flkturrd.tum Bctlldrtum Wglltttyp
2017-11-{18 2OL7-ll-24 Övrlga utglfter

2ot7-tt-28 2ot7-ll-29 övriga utgifter

29l7-l!-27 20l7-rl-29 övrlga utgifter

llr
1

2

3

lcvcrantör
Swedegroup

Wistrand

Zålba

BGslrlvnlng
ProjeKlednlng
Granskning
arrendeavta I

FöEtudle
genomfördnde

BcloPP (kr) tr
68394.00

18750.00

6250.00

*x Inklusive moms
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Summa utgifter inklusive moms: 93394.OO kr

Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2Ol7-Ll-24 och 2O17-11-29
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. Annan bilaga: Verifikation 1-3.pdf. Godkännande - publicering av personuppgifter: Godkännande publicering underskriven.pdf

LssTos2-,

l:. :-: ::::. : -: ::tt:i:i-7:en!:,j,.::.

: :.:-:i,rt. !: i, I .l :i: : "i .j:.:

::.1'_t:.i:å jtiiä4!;r!.{,j:


