
Protokoll från årsmöte med Brännö Bys Samfällighetsförening 28 mars 2009-04-08

Närvarande: Hans Sundén, Hans Bränning, Nils Ekberg, Thomas Türk, Niklas
Lorén,Lars Mülenbock, Anneli Blanke, Benny Hamberg, Bo Olsson, Lennart
Granström, Stig Berggren, Bernt Andersson, Ingemar Galéus, Kerstin Nordmark, Bo
Valinder, Bengt Hansson, Ingemar Törnqvist. (Bil. A)
Utställda fullmakter för rösträtt förvaras hos ordf.

§  1 Stämman var utannonserad i GP i enlighet med stadgarna. Anslagen på
Brännö sattes, på grund av misstag, upp lördagen den 21 mars, en vecka för
sent. Stämman ansåg trots detta att stämman var utlyst på ett tillfredställande
sätt. (kallelse Bil. B)

§  2 Hans Bränning valdes som ordförande på stämman.

§  3 Hans Sundén valdes som sekreterare på stämman.

§  4 Niklas Lorén och Lars Mülenbock valdes till justeringsmänn.

§  5 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till
handlingarna. Den ekonomiska redovisningen samt revisorernas berättelse
lästes upp. (Bil. C o D1, D2) Bo Olsson ställde dessutom ett antal frågor till
styrelsen som besvarades senare.

§  6 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§  7 Ordf. redogjorde för kontakterna med kommunen angående villkoren för att
kommunen skall övertaga Rödsten. Den föreslagna ersättningen är att
kommunen anlägger två bryggor norr om Rödstensområdet samt muddrar
området. Bryggorna skall ägas av Samfällighetsföreningen. Kommunen håller
för närvarande på och undersöker förutsättningarna för detta och väntas
återkomma inom kort. En prioriterad åtgärd I Rödsten är uppförandet av ett
nytt väntskjul.

§  8 Förslag har rests om att öppna upp i sundet mellan Galterö och Brännö.
Thomas Türk redogjorde för saken och de kontakter som redan tagits. Hans
kontakter med länsstyrelsen har varit positiva, men en formell ansökan måste
lämnas in med föreningen som ansvarig. Thomas sade sig vara villig att arbeta
vidare med frågan. Det ansågs även finnas goda möjligheter till bidrag. Mötet
gav styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare.

§  9 Stämman beslöt om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer.

§ 10 Styrelsens förslag till budget presenterades. Budgeten godkändes. (Bilaga E)

§ 11 Hans Bränning o Lennart Granström omvaldes som styrelseledamöter, Nils
Ekberg o Stig Berggren som suppleanter. Hans Bränning omvaldes som
orförande.

§ 12 Bo Olsson och Benny Hamberg omvaldes som revisorer.

§ 13 Övriga frågor,



Behovet att sätta upp ett plank runt upplaget vid räcket diskuterades. Ordf.
redogjorde för fastighetskontorets skrivelse om olovligt upplag, de önskade få
bort alltihop. 
Bo Valinder redogjorde för fastighetskontorets uppdrag att iköpa området
mellan Rödstensvägen och varvet som industrimark.
Tuffare tag mot arrendatorn vid Räcket efterlystes. Ordf. medgav att det var
svårigheter med att få de inblandade att hålla snyggt i området, men lovade
vidtaga åtgärder.
Förfallet runt Bohemia i Vassdal diskuterades. Föreningen får in arrendet, men
man menade att huset ser illa ut särskilt om vintern utan skylande buskage.
Styrelsen bör prata med innehavaren av arrendet.
Frågan ställdes varför ej styrelsen debiterat någon avgift för de gula cyklarna i
Rödsten. Ordf. svarade att man beslutat avvakta eftersom kommunen
förväntas förvärva området.
Bo Valinder undrade om berget i Rödsten var heligt? Ordf. menade att det nog
var så, frågan har varit uppe tidigare. 
Viss borttagning av berg sades vara med i översiktsplanen, Bo Olsson menade
att en del berg kunde sprängas bort.
Bo Olsson menade att upplaget på södra sidan i Rödsten ser skräpigt ut.
Antingen bör det återgå som gräsyta eller hårdgöras. 
En fråga som dykt upp är en ansökan om miljöprövning av försvarets skjutfält
i södra skärgården. Lite oklart vad det rör sig om ordf. undersöker vidare.

Bo Olsson meddelade att kommiten för utkikens bevarande utökats med Bernt
Andersson.

§ 14 Protokollet skall justeras 10 april 2009 kl. 12 hos ordf. på Brännö.

Dag som ovan

……………………………………… …………………………………..
Hans Bränning ordf. Niklas Lorén just.man

………………………………………..
Lars Mülenbock just.man


