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PROTOKOLL 

2020-12-02 

muntlig förberedelse och ev. 
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Göteborg 

Aktbilaga  

Mål nr  

T 6697-20 

 

 

Dok.Id 2163241     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

404 83 Göteborg 

Ullevigatan 15 031-701 10 04  
 

måndag – fredag 

08:00–16:30 E-post: avdelning4tgg@dom.se 

www.goteborgstingsratt.domstol.se 

 

    Tid: 09.00 – 10.00 

 

RÄTTEN 

Beredningsjuristen Ellen Runebjörk Widebrant (ordförande) 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Tingsnotarien Frida Snis 

 

PARTER 

 

Kärande 

Brännö Bys Samfällighetsförening, 717906–1473 

c/o Lennart Granström, Skedetvägen 3, 430 85 Brännö 

Närvarande genom ombud 

  

Ombud: Advokaten Lars Gahnström och juristen Christofer Wilpart 

Wistrand advokatbyrå, Box 11920, 404 39 Göteborg 

Närvarande 

  

Svarande 

Ingemar Törnqvist, 500314–5157 

Galterövägen 74, 430 85 Brännö 

Närvarande via videolänk 

  

Ombud: Advokaten Bengt Tarre 

Swedbergs Advokatbyrå HB, Viktoriagatan 16, 411 25 Göteborg 

Närvarande 

  

SAKEN 

Handräckning; avflyttning från båtplats och bortforsling av egendom 

_____________________ 

 

BAKGRUND 

 

Brännö Bys Samfällighetsförening (Samfällighetsföreningen) har som funktion att för-

valta samfälligheter för Brännö Bys Skifteslag. Samfällighetsföreningen förvaltar mark 

utgörande vägar, öar, skär, fyrplatser och båtuppläggningsplatser m.m. Samfällighets-

föreningen förvaltar bland annat samfälligheterna Göteborg Brännö s:2, s:6 och s:7 

(samfälligheterna).  
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Ingemar Törnqvist äger den södra delen av en brygga uppförd inom samfälligheterna i 

anslutning till två båtplatser. Bryggdelen utgör lös egendom. Den norra delen av bryg-

gan ägs av Samfällighetsföreningen, sedan den tidigare ägaren överlåtit sin andel av 

bryggan till Samfällighetsföreningen. Genom muntligt avtal mellan Samfällighetsför-

eningen och Ingemar Törnqvist har den senare erhållit en nyttjanderätt till två båtplat-

ser belägna vid denna södra del av bryggan (båtplatserna). 

 

Samfällighetsföreningen har sagt upp Ingemar Törnqvists nyttjanderätt till båtplatserna 

och han delgavs uppsägningen den 11 mars 2019. I enlighet med uppsägningen har han 

haft att avflytta från båtplatserna och bortforsla sin egendom inom samfälligheterna 

senast den 14 mars 2020. Ingemar Törnqvist har inte avflyttat från båtplatserna eller 

avlägsnat sin egendom.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR 

 

Samfällighetsföreningen har yrkat att tingsrätten ska förplikta Ingemar Törnqvist 

att avflytta från båtplatserna och bortforsla sin egendom belägen inom samfällighet-

erna. 

 

Ingemar Törnqvist har i första hand begärt att käromålet ska avvisas, i andra hand 

att det ska ogillas.  

 

Samfällighetsföreningen har motsatt sig avvisningsyrkandet. 

 

Parterna har av varandra begärt ersättning för rättegångskostnader. 

 

GRUNDER M.M. 

 

Samfällighetsföreningen har som grund och utveckling för sin talan i sak anfört 

följande omständigheter. 
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Parterna har träffat avtal om så kallad annan (allmän) nyttjanderätt till båtplatserna. 

Avtalet har löpt på obestämd tid, utan någon reglering av uppsägningstid. Samfällig-

hetsföreningen har härigenom haft rätt att säga upp nyttjanderättsavtalet med Ingemar 

Törnqvist under beaktande av skälig uppsägningstid och utan att ange skäl för uppsäg-

ningen. För att undvika tvist har Samfällighetsföreningen sagt upp honom för avflytt-

ning som om han varit lägenhetsarrendator av båtplatserna. Eftersom han delgavs upp-

sägningen den 11 mars 2019 upphörde hans nyttjanderätt till båtplatserna den 14 mars 

2020 i enlighet med 8 kap. 1 § andra stycket och 5 § jordabalken, om upplåtelsen i 

fråga hade utgjort lägenhetsarrende. Han är därför under alla omständigheter skyldig 

att avflytta från båtplatserna och bortforsla sin egendom, vilket han inte har gjort.  

 

Ingemar Törnqvist har som grund för sin inställning åberopat följande omständig-

heter. 

 

Rättegångshinder 

 

Bristande partsbehörighet 

Samfällighetsföreningen lyder under lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällig-

heter. Enligt denna lag ska Samfällighetsföreningen ha stadgar innehållande närmare 

bestämmelser om bland annat styrelsens sammansättning, styrelsens utseende samt sty-

relseledamöternas mandattid. Enligt Samfällighetsföreningens stadgar, som överens-

stämmer med lag, ska styrelsen bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsele-

damot väljs på två år och suppleant på ett år. Ordinarie föreningsstämma, vid vilken 

val av styrelse sker, ska hållas årligen i mars månad. Styrelsen är beslutsför när kal-

lelse har skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande.  

 

Vid ordinarie föreningsstämma den 17 mars 2018 valdes tre ledamöter; Tim Borg, Nils 

Ekberg och Sten Gyldén. Tim Borg valdes också till ordförande. Mandattiden för 

samtliga dessa ledamöter var två år, varför den löpte ut den 17 mars 2020. Vid ordina-

rie föreningsstämma den 23 mars 2019 omvaldes Lennart Granström och Bernt An-

dersson till ledamöter på två år, vilket innebär att deras mandattid går ut den 23 mars 
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2021. Tim Borg valdes som ordförande på ett år, varav följer att hans mandat gick ut 

den 23 mars 2020. 

 

Samfällighetsföreningens styrelse har inte tillsett att ordinarie föreningsstämma i enlig-

het med stadgarna har hållits under innevarande år, 2020. Istället har Samfällighetsför-

eningen, som det får förstås, genom några av dess styrelseledamöter ajournerat ordina-

rie stämma. Detta har medfört att Samfällighetsföreningens styrelse, i strid med stadge-

enliga fem ledamöter, enbart består av de två ledamöterna Lennart Granström och 

Bernt Andersson. Samfällighetsföreningen saknar således partsbehörighet.1 

 

Bristande talerätt och processbehörighet 

Den i målet ingivna fullmakten, aktbilaga 3, är underskriven av Lennart Granström och 

Tim Borg den 22 april 2020. Eftersom Samfällighetsföreningen saknar partsbehörighet 

är den i målet anhängiggjorda talan mot Ingemar Törnqvist av detta skäl de facto väckt 

av privatpersonerna Lennart Granström och Tim Borg. Dessa personer saknar rätt att 

väcka talan i saken. 

 

I och med att Tim Borgs mandat i styrelsen löpte ut den 23 mars 2020 hade han inte 

mandat att företräda Samfälligheten vid den tidpunkt fullmakten skrevs under. Med be-

aktande härav, och då Samfällighetens firma tecknas av två i förening av dess ledamö-

ter, är Samfälligheten under alla förhållanden inte behörigen företrädd i målet genom 

fullmakten i aktbilaga 3. 

 

I sak 

 

Lägenhetsarrende vars avtalsperiod inte har löpt ut 

Upplåtelsen av båtplatserna utgör ett lägenhetsarrende med en mellan parterna avtalad 

arrendetid om fem år, med fem års förlängning. Avtalet löper kalenderårsvis med 

 
1 Ingemar Törnqvist: Förklara närmare på vilket sätt Samfällighetsföreningen saknar partsbehörighet 

utifrån angivna omständigheter, dvs. förtydliga om Ingemar Törnqvist menar att Samfällighetsför-

eningen av anförda skäl inte är att betrakta som ett rättssubjekt och därför saknar rättskapacitet. 
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första avtalsperiod från den 1 januari 2002. Ingemar Törnqvists nyttjanderätt till båt-

platserna kan därmed tidigast upphöra den 31 december 2021.  

 

Överenskommelse om ersättningsplatser innan avflyttning från båtplatserna 

Samfällighetsföreningen ansökte under år 2013 om tillstånd att göra en utfyllnad i vat-

tenområdet vid Brännö Rödsten.2 En förutsättning för att Samfällighetsföreningen 

skulle få sådant tillstånd var att inga enskilda intressen tog skada. Mot denna bakgrund 

träffade Samfälligheten genom dåvarande ordförande Nils Ekberg och Ingemar Tör-

nqvist en uppgörelse med innebörden att Ingemar Törnqvist skulle avflytta från båt-

platserna och bortforsla sin egendom när han hade erbjudits en ersättningsbrygga för 

två båtplatser strax utanför den planerade utfyllnaden. Eftersom han inte har erbjudits 

någon sådan ersättningsbrygga är han inte skyldig att avflytta.  

 

Garanti om två båtplatser invid den nya bryggan 

Skulle rätten inte finna att parterna träffat överenskommelsen om ersättningsbrygga 

vid Brännö Rödsten har Samfällighetsföreningen den 6 mars 2018 genom vid tidpunk-

ten aktuell ordförande Tim Borg i vart fall garanterat Ingemar Törnqvist att han skulle 

få två nya båtplatser utan kostnad när den nya bryggan i Rödsten hade blivit klar. För-

utsättningarna för garantin var att stämman på årsmötet röstade ”ja” till ett arrendeavtal 

med Trafikkontoret och att Ingemar Törnqvist avflyttade utan anspråk på ersättning när 

den nya bryggan var färdigställd. Garantin var avstämd och godkänd av Dan Eklund, 

som vid tillfället var ordförande i bryggföreningen.  

 

Vid den ordinarie årsstämman den 17 mars 2018 röstade stämman ”ja” till att teckna 

avtal med fastighetsnämnden.3 I och med att förutsättningarna för garantin är uppfyllda 

är den gällande. Eftersom den nya bryggan inte är färdigbyggd har Ingemar Törnqvist 

inte någon skyldighet att avflytta.   

 

 
2 Ingemar Törnqvist: Förtydliga om angivet årtal stämmer och lämna närmare tidsangivelse. 
3 Ingemar Törnqvist: Förklara vad som görs gällande med avseende på förutsättningarna för att ian-

språkta den ifrågavarande garantin, då det å ena sidan uppgetts att Samfällighetsföreningen skulle anta 

ett arrendeavtal med Trafikkontoret och å andra sidan anförts att stämman vid årsmötet röstade ja till att 

teckna avtal med fastighetsnämnden.  
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Samfällighetsföreningen har till utveckling av käromålet i sak samt bemötande av 

svaromålet i sak anfört följande. 

 

Göteborgs stad har för avsikt att bygga en kajanläggning på den i målet aktuella plat-

sen som ska användas för kollektiv- och godstrafik till Brännö, till gagn för Brännös 

samtliga invånare. För att möjliggöra byggnationen har Samfällighetsföreningen därför 

behövt säga upp nyttjanderättsavtalet med Ingemar Törnqvist avseende båtplatserna. 

 

Samfällighetsföreningen har inte träffat någon uppgörelse med Ingemar Törnqvist om 

att han ska avflytta från båtplatserna först när han erbjudits ersättningsplatser i området 

Rödsten på Brännö. Vad Samfällighetsföreningen dock gjort, innan nyttjanderätterna 

sagts upp, är att erbjuda honom alternativa båtplatser mot att han avflyttar från båtplat-

serna. Detta erbjudande har han avböjt, varför nyttjanderätterna därefter kommit att sä-

gas upp.4  

 

DEN MUNTLIGA FÖRBEREDELSEN 

 

Målet ropas på.  

 

Ordföranden redogör för syftet med dagens sammanträde och för vad som har förevarit 

i målet.  

 

Ingemar Törnqvist genom Bengt Tarre ger in skriftlig bevisning, aktbilagorna 39 – 40, 

varav ett exemplar av varje handling lämnas till Lars Gahnström och Christofer Wil-

part. 

 

Efter att Ingemar Törnqvist genom Bengt Tarre preciserat sin inställning till Samfällig-

hetsföreningens yrkanden genom att i första hand begära käromålets avvisning efterhör 

rätten parternas inställning till att ändå fortsätta gå igenom målet i sak, vilket parterna 

förklarar sig villiga att göra. 

 
4 Samfällighetsföreningen: Bemöt utvecklat Ingemar Törnqvists övriga grunder för bestridandet i sak. 
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Frågan om förlikning tas upp varvid det konstateras, av såväl rätten som parterna, att 

det för närvarande saknas förutsättningar att träffa en förlikning och att det mot bak-

grund av förestående prövning av om det föreligger rättegångshinder inte heller är 

lämpligt att diskutera en förlikningsuppgörelse. 

 

Parterna uppger att de avser att enbart åberopa skriftlig bevisning i frågan om avvis-

ning av käromålet på grund av rättegångshinder. 

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING  

 

Under ledning av ordföranden diskuterar parterna den fortsatta handläggningen. Däref-

ter fastställs följande  

 

Tidsplan 

1. Samfällighetsföreningen ska senast den 28 december 2020 utveckla sin in-

ställning till Ingemars Törnqvists påståenden om rättegångshinder och ingå-

ende bemöta de omständigheter han åberopat som skäl för käromålets avvis-

ning, vilka framgår av detta protokoll.  

 

2. Ingemar Törnqvist får tillfälle att senast den 11 januari 2021 bemöta Samfäl-

lighetsföreningens inlaga enligt punkten 1, yttra sig över protokollet, varvid 

tingsrättens fråga i fotnot 1 ska besvaras, samt slutföra sin talan i avvisningsde-

len, innefattande samlad och slutliga bevisuppgift med fullständiga bevisteman 

i denna del. 

 

3. Samfällighetsföreningen får därefter tillfälle att senast den 25 januari 2021 

bemöta Ingemar Törnqvists inlaga enligt punkten 2 och slutföra sin talan i av-

visningsdelen, innefattande samlad och slutliga bevisuppgift med fullständiga 

bevisteman i denna del.  
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4. Tingsrätten kommer därefter att ta ställning till frågan om rättegångshinder ge-

nom att fatta beslut i frågan om avvisning på handlingarna.  

 

5. För det fall tingsrätten inte skiljer målet från sig genom att avvisa Samfällig-

hetsföreningens talan kommer tingsrätten att underrätta parterna om målets 

fortsatta handläggning. Parterna ska i sådant fall besvara tingsrättens frågeställ-

ningar i fotnoterna 2 – 4.   

 

Den muntliga förberedelsen förklaras avslutad. 

__________________ 

 

 

Frida Snis  

Protokollet uppvisat/ 

 

 


