Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2018.
Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg
kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter.
Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.
Känsö: Förhandlingar i Vänersborg med mark- och miljödomstolen den 7/2. Styrelsen
beslutade att inte överklaga Mark- och miljödomstolens dom. Vi beslutade också att avbryta
försöket med att återta förhandlingarna med Fortifikationsverket.
Rödsten: Avtal med Trafikkontoret den 1/7. Finansiering av genomförandestudie
för Trafikkontoret och Västtrafik klart i november. Möte med Trafikkontoret,
Kretslopp/va och Styrsöbolaget den 12/12. Uppsättande av dykdalb för Vrångö
transport och Styrsöbolaget.
Allmänt Rödsten: Övertagande av sjöboden. Belysning väntskjul. Avtalsförslag I.
Törnkvist:s båtplatser. Anmälda av I. Törnkvist beträffande cykelparkering och
färdtjänstparkering. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Röjt iordning sly etc.
Avvaktat planteringar.
Övrigt:
Styrelsen firade den 23/5 att det är 200 år sedan som byamän startade Byalaget.
Medverkade vid Brännö Forum den 25/3 och 28/10.
Fått bidrag till en marinbiologisk inventering ihop med Asperö för att utreda
bidragsmöjligheterna för muddring av Stämmosund. Förstudien tas fram av Marine
Monitoring AB.
Varit med och bekostat en ny brygga vgbpå gamla fyren på Buskär.
Fått strandskyddsdispens för vandringen i Vassdal och beslutat att likviditetsmässigt hjälpa
vandringen med ca 350.000:-. Varje ny bryggplats kommer att debiteras 10.000:-. I nuläget
bedömer vi att det blir ca 30-35 nya båtplatser.
Startat byggnationen av ett utegym på S:4.
Som resultat av bifallen motion, så utfördes det vattenprov på våra brunnar, samtliga
resultat visade dock på att brunnarna var otjänliga.
Tecknat nytt avtal med Brännöföreningen.
Tecknat avtal med Brännö varv.
Haft möte den 2/10 med alla entreprenörer som arbetar på ön ihop med Vägföreningen.
Investerat i ett nytt medlemsregister.
Tagit fram en lista på ansvarsområden i styrelsen.
Kantklippt vägen ut till Galterö.
Medverkat till att ”One spot story” fortlever.

