Brännö Bys Samfällighetsförening verksamhetsberättelse 2017.
Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg
kassaförvaltare, Sten Gyldén och Bernt Andersson ordinarie ledamöter. Bengt Hansson och
Ibert Johansson suppleanter.
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden, dessutom har föreningen
(BBS) förutom den ordinarie årsstämman haft en extra stämma om S:15 och ett
informationsmöte om Rödsten med representanter från Styrsöbolaget närvarande.
Känsö: Ny värdering gjordes i juni av Urban Kullbo, Swedbank kom. fastigheter och vi har
haft 3 möten. Mark- och miljödomstolen har bestämt förhandlingar till den 7/2 i Vänersborg
Rödsten: Har haft 5 möten med styrgruppen (Bengt Lofter, Henrik Sjöstrand,
Stefan Kihlgren, Dag Eklund, Lennart Granström och Tim Borg). EU-projektet är
slutredovisat till Jordbruksverket i november.
Har haft 4 möten med Jörgen Johansson på Trafikkontoret angående avtalsförslaget.
Advokat Lars Gahnström har varit behjälplig i avtalsutformningen .
Allmänt Rödsten: Ny bänk i väntskjul. Köpt nya bänkar och asfalterat på utsidan av
väntskjulet
Gjort en stor uppröjning för att bereda nya parkeringar för cyklar och mopeder, slängt 66
cyklar. Anlagt en parkeringsyta för färdtjänsten vid toaletterna. (arrendeavtal)
Tagit fram tariffer för uthyrning av omlastningsplatsen i Rödsten. 500:-/dygn efter 48 tim.
Förberett för planteringar våren 2018.
S:15 Rödsten: Vi har haft 5 möten och vid extra stämman fick styrelsen mandat att teckna
planavtal med kommunen.
Ersdal: Vi beslutade att inte överklaga tingsrättsdomen. Haft 5 möten och vi har inte kommit
fram till någon lösning.
Övrigt:
Tagit fram en ny hemsida med Mats Andreasson (3 möten).
Medverkade vid Brännö Forum den 19/11.
Har startat en förstudie ihop med Asperö för att utreda bidragsmöjligheterna för muddring
av Stämmosund.
Bildat en intresseförening om Buskär
Godkänt en ansökan från Tobias och Tomas Hansson angående en ny flytbrygga i Vassdal.
Bistått Brännöföreningen med en container i Ramsdal.
Varit med och bekostat en ny anslagstavla utanför affären.

