Protokoll fort vid tusmote for
B r W Bys Samfallighetsforening
Den 25 mars 2006

Nikvarande: Hans Branning, Lennart Granstrom, Anna Ekberg m. hllm.for Nils Ekberg, Stig
Berggren m. hllm. for Irma Berggren, Hans Sundén, Bengt Hansson, Gerd Petterson, Stefan
Kihlgren, Ingemar o Kerstin Waldenby, Hans Holmberg, Bo Bjomberg, Jan Berner, Jan
Almstrom, Bo Olsson, Sven Bengtander m fullm.for Getrud Bengtander o. Astrid Wrang,
Henrik Akerblom, Tore o Lillemor Kopp, Synnove Olofsson, Benny Hamberg m. fullm. for
Monica Wilsson Hamberg. (bil. A)

9

1

Ordf. hiilsade de nWarande valkomna och redogjorde f6r kallelsen. De forsarnlade
fann att stamman var utlyst pa vederborligt satt. ( bil. B)

2

Hans Branning valdes ti11 ordf. pa stawnan.

3

Jan Almstr6m valdes ti11 sekreterare pA stamman.

4

Gerd Petterson och Stig Berggren valdes ti11justeringsmb.

5

Styrelsens verksamhetsberattelse, den ekonomiska redovisningen samt revisorernas
bertittelse foredrogs och godkandes. (bil.C, D, E)

6

Styrelsen beviljades ansvarsfiihet for det ghgna tuets forvaltning.

7

Redogorelse l m a d e s for styrelsens kornmentar ti11 oversiktsplanen. (bil. F)
Laget i aganderatts utredningen mellan foreningen och staten presenterades, tvisten
galler skaet Grytan.
Situationen beskrevs anghende den foreslagna smAbAtshamnen vid Lonnska,
forenklad rniljokonsekvens beskrivning lir beggrd.
De pagaende arbetet med sjobodar i Husvik ovanfor jollebryggan och och pa piren
samt den foreslagna gastbryggan presenterades.

8

Inga motioner hade inkommit.

9

Det beslots att styrelsens aryode skulle vara 2500 kr per m d h r samt att arvodet ti11
revisorerna var oforiindrat500 la var.

10

Styrelsens forslag ti11 verksamhetsplan och budget godkandes. Styrelsen fick i uppdrag
att 6veraga storleken pA fonderingen och aterkornma i fragan.

1

Hans Sundén valdes ti11 ny styrelseledamot efier Reinhold Kristensson som avbojt
omval, Hans Briinning valdes som ordforande och Lisethe Svanstrom o. Jan Almstrom
som suppleanter.

12

Revisorerna Bo Olsson och Nils Ekberg omvaldes.
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KALLELSE
Branno Bys Samfallighetsforening

Delagama i Bribn6 Bys Sarnfallighetsforening kallk h0&rmed
ti11 sammantrade i
BrKyrka. Samrnantradet hglls lordagen den 25 mars 2006, klockan 17.00.
Foljande iirenden kommer att avhandlas,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*

F&gan om stamman ar utlyst i behorig ordning.
Val av ordforaside p i stamman.
Val av sekreterare p i stamman.
Val av tva justeringsman.
Styrelsens och revisorernas berattelser.
Fdgan om ansvarsfiihet for styrelsen.
Framstallningar fihstyrelsen,
~versikts~lanen
~ ~ a n d e f i t tti11
e n holmar och sk&r
Lonnskar
Husvik
8. Motioner f i h medlemmama /
9. Ersattning ti11 styrelse och revisorer
10. Styrelsens &lag ti11 verksamhetsplan samt budget.
11.Val av styrelseledamot, ordfdrande samt suppleanter.
12.Val av revisorer.
13. h i g a Mgor.
14.Plats for stammoprotokoll.
'

Dokumentation h

s tillghglig hos Lennart Granstrom p i Brhno.

OBS! Fiir att utiiva riistriitt maste stammodeltagare liimna in fullmakt om
det Sr flera delagare ti11 en fastighet.
Goteborg den 1 mars 2006
Hans Brhning

Styrelsen har under iúet bestatt av Hans Branning ordf., Lennart Granstrom, Reinhold
Kristensson samt suppleanterna Jan Almstrom och Lisethe Svanstrom.
Styrelsen har hafi sex protokollforda sammantfaden samt en rad informella kontakter.
Frigan om utbyggnad av vagbrytare i Vassdal avgjordes ti11 foreningens nackdel d i
miljooverdomstolen ej anshg att utbyggnaden var forenlig rned gallande plan.
Det har flera tillfdlen utovats pitryckningar p i styrelsen i sarnband rned en mindre umllnad,
som gjorts rned tillstand av lhsstyrelsen, i o d d e t .
Tvisten rned Madestrand avlopte S& att tingsrtitten ilade honom att avltigsna muddermassorna
i Lonnskar.
Styrelsen har ocksi lawiat synpunkter pa BSnnos nya oversiktsplan, d& arbetet fortskrider.
Vidare har vi varit engagerade i bygglovsansokan for bodarna i Husvik och i Brhnoforeningens projekt vid dansbanan. Erfarenheterna fran dessa ovningar har lett ti11 att styrelsen
tir av uppfattningen, att foreningen bor ta ett mera direkt engagemang vid liknande &enden i
fortstitíningen.
Forhandlingarna i tingsriitten angaende tiganderatten ti11 holmar och sk& mellan staten och
fdreningen pagar. Avslut beraknas ske inom 2006.
Styrelsen har ocksa varit engagerad vid ett anta1 tillfallen da klagomil M d r t s ti11 Gbgs
stadsbyggnadskontor angiende tippning av sten och uppstallning av div. gods vid
Stammostigen. Styrelsen har deklarerat att vi mbte ha tillghg pA ytor for liknande b d a d
aven fortattningsvis och foreslagit att nu berorda orndden skall kunna anvhdas.
Vidare har en ny overenskommelseW a t s angaende arrendeavtal rned Goteborgs Hamn
angiiende Giveskar.
Markarrendeavtalet rned Goteborgs Sjoscoutkar i Ersdal har sagts upp, men det har
pohgterats for scoutkaren att de tiven fortsattningsvis kan anvanda marken for sina
aktiviteter. Arrende fortsatter for brygga och sjobod.

Hans Brhning
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Ekonomisk redovisning 1 jan. 31 dec. 2005

INGAENDEBALANS
TillqAngar

Kassa
Postgiro
U-skottL5n
Summa

Skulder

0;OO
95.243;75
118.332;25
213.576;OO

Kapital
L&n
Summa

Arets intakter och kostnader

-

t

Intakter
Arrende
Markforsaljning
Summa

183.1 58;OO
5.000;OO
193.1 58;OO

Kostnader
Administration
Kostnader
Aterbetalt I5n
Arets overskott
Summa

UTGAENDE Balans 31 dec. 2005
Tillg&ngar

!

Kassa
Plusgirot
U.skott L5n
Summa

Skulder

0;OO.
207.839;25
78.332:25
286.171;50

Reinhold Kristensson

Kapital
L5n
Summa

128.752;50
157.41 9:OO
286.171;50

REVISIONSBERATTELSE
for Branno Bys Samfallighetsfirening

Undertecknade av B W o Bys SamfZllighetsfBrening valda revisorer far efter fullgjort
uppdrag avge foljande berattelse:
Vi har granskat foreningens verksamhet for perioden 2005-01-01 ti11 2005-12-31 och darvid
tagit del av resultatriikning, balansrakning, protokoll och ovriga handlingar, vilka 1hma.r
upplysning om foreningens ekonomi och forvaltning, samt vidtagit de granskningsatgiirdervi
funnit erforderliga.
Revisionen har ej givit anledning ti11 anmakning, varfór vi tillstyrker att BrilmO Bys
Samfallighetsforeningshstamma:
Faststaller de i hsredovisningen intagna resultat-och balansrakningarna
Beviljar styrelsens ledarnoter ansvarsf'rihet for den tid redovisningen
omfattar
Balanserar Arets vinst i ny rakning

Nils Ekber

Byggnadsnknnden
Box 2554
403 17 Goteborg

Syripunkter pii B r b o s ~versiktsplanfih Styrelsen for Brann6 Bys Samfallighetsforening.
Vi vil1 borja rned att pipeka ett fel, sorn vi menar fínns i den foreslagna planen. Ett o d d e p&
nordvktra Brihno, invid Stammosund, iir angivit sorn frcuntida begravningsplats. Uppgiften
hiin6r formodligen fran att ornddet 8.r en del av den gamla sdalligheten, sorn innehiiller
nuvarande begravningsplats. Efier det att vagen tillkom, sorn delar av o d d e t i tv&delar, fir
det mer naturligt att se pii samfalligheten sorn tvA separata enheter. N8.r Kyrkoghdsforvaltningen i Goteborg overtog ansvaret for begravningsplatsen var man ej heller intresserad
av ornridet oster om vagen. Vi iir av den bestamda uppfattningen att omrhdet Mr anviindas
for annat iindamal, se nedan.
Erfarenheterna f h den senaste tidens hiindelser i samband rned att Samfdlighetsforeningen
och privatpersoner, sorn Lennart Granstrom delagare i 4:20, har hyrt utfuppliitit mark E r
upplag respektive tilliitit en uiQllnad rned sten, foranleder oss att sammanfatta foljande
synpunkter, sorn vi menar bor avspeglas i den nu aktuella oversiktsplanen.
Som bakgrund bor ockd nknnas att delar av o d d e t tidigare iir utfjdlt vid utbyggnad av
vatten och avlopp pii noma Brihno. Se bifogad kartskiss.
Styrelsen for Samfallighetsforeningen menar, att storre delen av Brs:4 oster om vagen
vid kyrkogkden 8.r mycket l h p a d sorn upplagsplats for verksarnheter pii on, alternativt sorn
tomtmark for nigon angelagen verksamhet shom en brandstation. Omddet avgriinsas av berg
i soder och oster och en triidrida mot vagen i vkter sorn kan kompletteras rned ett plank om sh
erfordras. Ett diket for awattning gir genom omddet runt den uppQllda delen och utgor inte
nagot storre hinder. Laget for detta dike kan modifieras om S& ar 6nskas.
En del av Brihno 4:20 norr om s:4 8.r ocksii val l h p a t for att ingii i ett o d d e for t.ex.
uppstallning av biitar eller nhgot annat verksamhet, sorn @ver lagringssytor.
hii kan
erforderlig avskarmning rned plank ordnas. Phpekas Mr ocksA, rned anledning av debatten
kring den utfillnad rned sprhgsten sorn gjorts pii 4:20, att den planmksiga vagen s:52 ligger
non om den befintliga, varfor en 4 m bred remsa nu uppQlld rned sten utgor planerad
vagmark.

ven

Samfallighetsforening har vidare upplitit ett omrade oster om det ovan diskuterade E r
eldning av ris o dylikt och rned overenskommen overvakning av B r W brandforsvar. Se
kartskiss.

Sarnmanfattningsvismenar vi att det beskrivna ornddet tillsammans rned norta delen av s:32
och s:33 nedanfor bergen b6r avsattas sorn ett sarnmanhiingande ornrAde att anviindas for
uppstiillning etc.. Enligt vAr kikt har detta omrade fordelen gentemot det i planen foreslagna
omddet utefter Rodstensvagen att det ligger mer avskilt, men iindA sti att Atkomsten ar god via
befintliga vagar.
Betraffande harnnomrtiden sti ifklgasatter styrelsen for Samfallighetsforeningen om inte alla
omrtiden i anslutning ti11 platser rned ett st6rre anta1 batplatser i planen borde markeras sorn
harnnorndiden i stiillet for allmiinplats mark. En sAdan markering beskriver battre vad det iir
a g a n om och kan kanske medverka ti11 att det blir enklare att vidtaga onskviirda
fmdringstitgarder.

1 samband rned detta hterkommer vi ti11 Mgan om utstrackning av hamnomriidet i Lonndal
och Ersdal, speciellt rned tanice pA det i planen angivna omdde f6r fiamtida bostadsutveckling
i anslutning ti11 stigen over Myra. Vi menar att v k tidigare beskrivning av ett utvidgat
harnnomdde i Lonndal skall beaktas samt att hela ornddet utefier vagen ner ti11 viken i Ersdal
mellan bergsryggarna samt udden Mr anges sorn ett omrgde for bhtharnn, bad, friluftsliv.
Fdgan har berorts rned fdretradare for Br8m6 Naturv&dsBrening, sorn menar att det borde
kunna accepteras.
Betr%Tande den foreslagna nya viigen 6ver Gardet, menar styrelsen att det 8r nhgot sorn kan
accepteras for att forenkla kommunikationerna 6ver 6n utan att stora byksirnan, men att de
fiireslagna kr6karna vid anslutningen ti11 Rodstensviigen inte iir bra. Stidana kr6kar fortar en
del av fordelen rned vagen jamfórt rned att anviinda befintliga vagar utefier Kalvhagen.
Att stigen over Myra Mr byggas ut for att vara transportag ti11 ett utbyggt omrAde pA denna
del av on ser vi sorn naturligt. En komplettering rned en vag fi$m Galterovagen mot
Hastesprhget iir ocksti lhpligt for att battre knyta ihop ons olika delar.

Hans Branning
Ordf. B r W Bys Samfallighetsfiirening

Lennart
V. ordf. BrbnO Bys Samfallighetsforening

Tillahnnar
InnestAende medel
Inkomster
Summa

208.000 SEK
190.000 SEK
398.000 SEK

UtRifier
SMder
Administration
Fondering
Brygga Husvik
Buffert
Summa

157.000 SEK
25.000 SEK
5.000 SEK
150.000 SEK
61.O00 SEK
398.000 SEK

