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iuli 2015 avseende utarrendering av samftillighet s. 86 Kiinsii.

Undertecknade har inte kunna erhilla del av protokollet frin stamman eller fiirslaget till arrendeavtal utan hiinvisar i nuliiget till
den information som fanns tillgiinglig muntligt och skriftligt samt i <iwigt framgick av omstdndigheterna.

Stiimmans beslut att utarrendera Kiinsd pi 25 ir klandras pi ftiljande grunder:

l. I kallelsengavsingenupplysningomarrendeavtalet.Vi harintetillgingtillenskriftligkopiapiavtalsforslaget.

2. Stiimmans deltagare gavs inte pi ett rimligt siitt tillfiille att ta del av det arendeavtal som var foremil ftir omrdstning pi
extrastiimman. Endast genomliisning pi plats i stiimmolokalen erbjdds. Inga kopior fick tas med. Mer dn 100 medlemmar
deltog vid stamman. Ingen praktisk mtijlighet ftir i princip alla deltagarna att ens se innehiilet fanns siledes. Samftillighet
s 86 Kiins<i som var ltiremll ltir st[mmans beslut utgcir den <iverviildigande stdrsta delen av fiireningens samlade

lorvaltade samf;ill igheter.

3. Inget tillftille gavs till information eller omrijstning vid extrastdmman om de andra bud eller lorhandlingar rcirande Kiinsci

som fanns. Den ordinarie stAmman fu 2012 (se bifogade protokoll $ 7) uppdrog it styrelsen att ta in anbud pi Kiinsd
genom advokaten Christer Elander som i sin tur anlitade Swedbank kommersiella fastigheter. Advokaten och styrelsen

har enligt uppgift frin styrelsen sjiilv - bl a vid irets ordinarie stemma den 25 mars samt vid extrastemman den 25 juli -
erhillit full information om intressenter som liimnat bud eller liknande pi Kiinsci uppgiende till 58 milj kronor eller mer.

Styrelsen har enligt lagregler samt det uppdrag man fick av deliigarna vid stiimman Lr 2012 inte sjiilv riitt att avgtira de

fr8gorna utan miste understiilla de propierna stdmmans beslutande innan eller senast samtidigt som frigan om arrende

beslutades eftersom det giillde samma frlga, fiirfogande <iver Kiinsci. Jfr lag ( 1973: I I 50) om forvaltning av

samftilligheter, 5l $.

4. Det Srliga arrende ftir Kiinsci som beslutades, 1,5 milj kr/ir motsvarar knappt 2 kr och 50 6re per kvadratmeter.

Gdteborgs kommuns liigsta arrende ftir motsvarande mark i samma omride iir l7 kr/kvm enligt kommunens riktlinjer.
Det arrende som beslutade ar alltse endast c:a en sjundedel av kommunens liigstanivi. Om arrende dver huvud skulle

ske, bdr arendet vara mingdubbelt hcigre, vilket det ilegat styrelsen att informera om.

Vid mdtet angav styrelsen vidare att avkastningen llin arrendet skulle anviindas till loreningens allmiinna iindamil. Vir
mening iir dock att avkastningen endast kan anviindas ftir samftilligheten i friga, d v s samfiillighet s.86 Kiinsd, jfr 3 och
l7 $$ i ftireningens stadgar.

Vi begiir att mark-och milj6domstolen ska iterftirvisa iirendet Briinnd bys samfiillighetsftirening ftir handliiggning av nytt
stiimmobeslut i enlighet med giillande foreningsriittsliga och demokratiska principer med adekvat skriftlig information

och tid till civerviigande och jiimfiorelser.
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Protokoll vid Brdnn<i Samfdllighetsf<irenings Arsmrite 24 mars 2012

Ndrvarande enligt bilaga '1

S1 Sammantrddet godkEindes som utlyst i laga ordning

52 Dagordningen godkiindes

S3 Hans Br2rnning valdes till ordf6rande for motet

54 Hans Sund6n valdes till sekreterare fdr motet

55 Till justeringsmiin valdes Bengt Hansson och Stefan Kihlgren

56 Styrelsens rapport:

'1 Verksamhetsberaftelse
2 Ekonomisk redovisning
3 Revisorernas rapport

Godkdndes och styrelsen beviljades ansvarfrihet for verksamhetsdret
2011

57 Framstallningar av styrelsen

Ordf6rande redovisade laget i Kanso arendet. Militaren vill ej arrendera
utan dnskar att fOrvarva Kdnso ev. med hjalp av en tvAngsinlosen ddrr
man haivdar ett riksintresse. BBS som haft en mAlsdttning att arrendera
ut Kdnso kombinerat med en m6ttlig grdns for skjutovningar har darfor
formellt sagt upp militiirens rdtt att uppeh6lla sig pA Kdnso till 1 augusti
2012.
Militdren hdvdar att det iir omojligt att flytta pA si kort tid.
Mats Flodin som satt sig in idrendet bl.a med kontakter med foreningens
advokat p6pekar att det slutligen faller pA finans departementet att
avgdra om det finns pengar och i sA fall hur mycket som finns for att
kdpa Kdns6.
Flodin p6pekar att fOreningen efter uppsdgning har rirttlig ratt att avhysa
militeiren med hjalp av polis och kronofogdemyndighet. F6reslog vidare
att f6reningen tar in anbud pe Kanso f6r att etablera ett korrekt
marknadspris som militaren / fortifikationsforvaltningen/
finansdepartementet har att ta stiillning till.
Styrelsen fick mandat till att besluta om att genomfora en sAdan
an budsforfr6gan.
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Styrelsen har till militaren framstAllt synpunkter p6 militdrens ans6kan om
utokade skjutovningar.
Vid ett mdte i det sk. SkArgArdsrAdet protokollfordes inte f6renings
pApekande att militdren inte har rddighet over merparten av de vatten
omriiden som ddr skjutningar utovas och fortsdttningsvis planeras.
Foreningen kommer att tillskriva Skdrg6rdsrAdets med anledning av
deras bristande redovisning av motet.

Foreningen har som tidigare beslutats ldtit h6rdgdra planen i Rodsten.
Den kommer fortsattningsvis att utgora omlastningsplats f6r byggmaterial
max. 48 timmar. All ovrig uppstdllning kommer att avgiftsbeliiggas.

Nar det geller S:15 krdver kommunen en fortZitning jdmf6rt med
ursprungligt forslag till detaljplan. Nytt forslag kommer ddrfor att inlamnas
tillsammans med dvriga markagare.

I projektet vandringsled till Galtero har f6reningen lokaliserat vegens
utmdrkningar och avvaktar nu godkdnnande av ans6kan om
Strand skyddsd ispens varefter projektet kan siittas igAng.
Godkdnnande/ bygglov f6r tilHallig uppleiggning av byggmaterial i Ersdal
har erh6llits.

Foreningen har bAde skriftligen och muntligen vid informationsmote med
Goteborgs Energi framfort att vi motsatter oss den planerade
placeringen av vindkraftpark p6 Hakefjorden
Forutom att landskapsbilden f6rstors av dessa stora snurror, 3 g6nger
h0gre an utkiken Brdnnds hogsta punkt kommer de att ta ett stort vatten
omrAde i ansprAk dEir vi inte langre kan vistas och utover detta med
buller forst6ra miljon f6r en stor del av norra Brann6 och
rekreationsom16det p6 Galtero.
F0reningen hdvdar vidare att vattenomrSdet enligt skifteskartan tillhor
Brenno och inte den av kommunen egentillverkade kartan,
For att rettsligt avgora det hela behovs en fastighetsbestemning som
skulle bli dyrbar att genomfdra varfor foreningen avstdtt ifr6n detta.

En forfr6gan fr6n Oloppet,se att fd genomfdra en tdvling pE Brdnno
omfattande lOpning och simning har foreningen inget att erinra emot.

Motioner, lnga motioner har inkommit

Ersdttningen till styrelsen beslutades att vara of6randrad

Verksamhetsplan for 2012 omfattar i huvudsak att driva Kans0 arendet
samt att pAbdrja gemomfdrandet av Projekt Vandringsled till Galtero.

Budget for 20'12 godkdndes. Styrelsen fick tiven mandat till att inteckna
och bel6na Kanso fOr att tacka detta drendets kostnader.

Val av styrelseledamot och tillika kassaforvaltare valdes enhdlligt
Eva Gronstedt

s10

s11

s12



s13

s14

Hans Brdnning omvaldes till ordf6rande, Stig Berggren och Nils Ekberg
omvaldes till styrelse suppleanter.

Till revisorer valdes Benny Hamberg och Jan Almstrom.
Bo Olsson valdes till revisor suppleant.

Ovriga frSgor

Mdtet godkande att Tim Borg overtar arrendet for Bohemia i Vassdal

Muhlenbock var orolig for att VA ledning skulle bli dvertdckt av fylle i

Stdmmesund. Fdreningen kontrollerar detta.

Protokolljustering bestdmdes till ldrdagen 31 april k|.09.00 hemma hos
Hans Brdnning.

AvgAende styrelseledamot Hans sund6n avtackades av ordforande.

M6tet avslutades.

s15
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Brainnd 2012-03-24

Vid protokollet /i /'
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Hans Sund6n

Justeras:



s.3.
FOR

51. FIRMA

52. ..
SAM FALLIG H ETER

GRUNDERNA

5 4. MEDLEM

5 5. STYRELSE
sete,
sammansettning

s 6. STYRELSE
val

5 7. STYRELSE
kallelse till,
fiired ragningslista

5 8. STYRELSE
beslutsfiirhet,
protokoll

FOrenlngens firma ar Brannd Bys
Sa mfallig hetsfdren ing

Foreningen forvaltar samtliga samfalligheter och
fdrm8ner (allmiinna servitut) for Branno Bys
Skifteslag, som beslutats och undantagits for
deldgarnas gemensamma behov vid laga skifte 3 3
7/2 mantal Brainno i Styrso socken eller uteslutits
frSn delning, med beaktande av de fdrdndringar
som skett hdr efter fasti ghetsbildni nglexpropriation.

Sa mfallighetsforen ingen forvaltar mark utgdrande
vagar, diken, vattenomr8den, dar, skar, fyrplatser,
hamnomrBden, b8tuppliigg n ingsplatser, bad,
stentakter, mm.

N4edlem i foreningen ar agare till fastighet eller
darmed jamstalld egendom, som har del i

samf6llighet upptagen under 5 2.

Fdr fdreningen skall finnas en styrelse med sate i

Gdteborgs kommun. Styrelsen skall best8 av tre
ledamOter och tv8 su ppleanter.

Styrelse valjs vid ordinarie foreningsstamma for
tiden mellan ordinarie sta,mmor. [4andattiden for
ledamot 6r tv8 3r och f6r suppleant ett 3r.
Stamman utser ordforande bland styrelsens
ledamoter, Iovrigt sE konstituerar styrelsen sig
sja lv.

Kallelse till styrelsesam ma ntriide, vilken skall
inneh8lla uppgift om fdrekommande iirenden, skall
tillstdllas ledamoterna minst 8 dagar fdre
sammantriidet. Suppleanterna skall inom samma tid
tillstiillas underreftelse om sammantradet och
fdrekommande drenden. Ledamot som er
Fdrhindrad att narvara skall genast meddela detta
till ordforanden, som har att omedelbat kalla
suppleant i ledamotens sttille. Suppleant som ej
tjainstgor i ledamots stiille har raft aft narvara vid
sammantradet men har ej rostratt.

Styrelsen ar beslutsfdr nar kallelse har skett i

behorig ordning och tv8 styrelseleda mdter Ar
narvarande. Utan hinder hdrav skall
styrelsesammantrade anses behririgen utlyst om
samtliga ordlnarie ledamoter infunnit sig till
sammantradet. Som styrelsens beslut gdller den
mening om vilken de flesta rostande Fdrenar sig.



Utan att ha angivits i kallelsen fBr Srende avgciras
om minst tv8 av styrelseleda moterna dr nairvarande
och ense i beslutet. rr8ga f5r utan hinder av
bestammelserna i forsta stycket avgoras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamoter dr ense
om beslutet. Den som deltagit i avgorandet av
drende ager anfdra reservation mot beslutet. SAdan
reservation skall anmdlas fore sammantrAdets slut.
Over i,renden i vilka styrelsen fattat beslut skall
foras protokoll som upptar datum, deltagande
ledamoter och suppleanter, kot beskrivning av
drendet, styrelsens beslut samt anfdrda
reservationer. Protokollet skall justeras av
ordforanden eller annan ledamot som vid forfall Fdr
ordforanden lett sammantradet, samt ytterligare en
deltagare.

S 9. SwRELSE Styrelsen skall:

1. fdrvalta sa mf6 lligheterna och foreningens
tillgBngar.

2.fdra redovisning over deliigande fastigheter,
dessas andelstal och aga re.

3. fdra forteckning over deliigande fastigheter,
dessa a ndelstal och agare

4.3rligen till ordinarie stAmma avge
forva ltn ingsberattelse over fcireningens verksamhet
och ekonomi.

5 besluta om utarrendering av dga i hOgst fem 3r.

6. I Ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om
styrelsens handhavande av foreningens
a ngelagenheter.

S fO. REVISION For granskning av styrelsens fdrvaltnrng skall
medlemmarna pE ordinarie fdreningsstamma utse
tv8 revisorer och en suppleant. Revisionsberattelse
skall overldmnas till styrelsen senast tre veckor filre
ord ina rie stam ma.

5 11. RAKENSKAPS- Fdreningens rA kenska psperiod skall vara
PERIoD kalender8ret.

5 12. UNDERHALLS I foreningen skall finnas en underh8lls- och
ocH fdrnyelsefond, till vilken Srligen skall avsattas minst
FORNYELSEFoND 5ooo kronor.

5 13. FdRENTNGs- ordinarie stamma skall Srligen hSllas under mars
STAMMA mSnad pB tid och plats som styrelsen bestammer.



Extra stdmma skall hAllas ner styrelsen eller minst
fem delSgare for uppgivet andamBl fordrar detta.
Fdre ordinarie stdmma skall fdrvaltningsberaftelse
och revisionsbereftelse for den avslutade
rd kenska psperioden, samt verksamhetsplan och
utgifts- och inkomstat finnas fOr granskning.
Se 5 14.

S 14, KALLELSE Kallelse till stdmma skall utfardas av styrelsen och
TILL STAMMA ske dels genom anslag p3 Briinno i Rddsten, vid

affdren och iHusvik, dels genom annons i

Gdteborgs Posten. Kallelseatgard skall vidtas senast
14 dagat Fore sammantredet. I kallelsen skall anges
vilka drenden som skall fcirekomma pB stiimman
och 16mnas uppgift om plats ddr i 5 13 angivna
handlingar finns tillgengliga. Andra meddelanden
skall genom styrelsens fdrsorg bringas till
medlemmarnas kdnnedom genom anslag pB eriinnci
enligt ovan.

515. MOTIONER lYedlem kan genom motion vecka forslag rorande
fdreningens verksamhet. Motion som skall
behandlas pB ordinarie stamma, skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall
bereda avgivna motioner och h8lla dem tillgangliga
fdr medlemmarna tillsammans med
forva ltni ngsberattelsen.

S 16. DAGORDNING Vid ordinarie stamma skall foljande arenden
VID ORDINARIE behand las:
STAMMA

1. fr8ga om stammans behoriga utlysande.

2. val av ordfrlrande f0r stamma.

3. val av sekretera re.

4. val av j usteringsma n.

5. styrelsens och revisorernas beraftelse.

6. ansva rsfrihet fdr styrelsen.

7, framstallningar fr8n styrelsen och motioner frSn
medlemmarna.

8. ersattning till styrelsen och revisorerna.

9. styrelsens forslag till verksamhetsplan samt
utgifts- och in komststat.

10. val av styrelse och styrelseordfdrande, samt
suppleanter.



s L7. DTSPOSTTTON
AV AVKASTNINGEN

s 1.p.
STAMMOBESLUT

5 19.PROTOKOLLS-
JUSTERING,
TILLGANLIG.
HALLANDE

S 20. AnoRrnc av
rOnerurrucens
STADGAR

11. val av revisorer, samt suppleant.

12. frlga om val av valberedning.

13. ovriga fr8gor.

14. meddelande av plats ddr stdmmoprotokollet
fr3 I les ti llgiingligt.

Avkastningen enligt 5 3 skall i fdrsta hand anvdndas
pE ett siitt som gynnar samfiillighetsdeldgarna
genom Sterinvestering i samftilligheten.

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning
--obegdrs. i frdga om omrostning mm. giiller 48, 49,

5L,52 $ lagen om forvaltning av samfdlligheter.
Ndr omrostning foretas skall till protokollet
antecknas de omstdndigheter angSende rostrdtt,
andelstal, ombud mm. som har betydelse for
beddmandet av r6stresultatet. Val skall ske med
slutna sedlar om nSgon begiir det.

Stdmmoprotokollet skall justeras inom tv8 veckor
efter stdmman och ddrefter tr8ttas tillgdngligt for
medlemmarna.

Vid omrostning i fr8ga om dndring av foreningens
stadgar har varje rostberdttigad medlem, oavsett
om han dger en eller flera delSgarfastigheter, en
r6st. For beslut om sSdan dndring fordras minst tv8
tredjedelar av de avgivna rosterna.


