
Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening i 

Brännö Kyrka den 22 mars 2014. 

 

 

 

 

Deltagare enligt bifogade separata lista. 

 

 

 

 

§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman och redogjorde för kallelsen 

via annons i GP samt anslag på Brännö. Stämman förklarade kallelsen vara 

utlyst i behörig ordning. 

 

§ 2 Till ordförande på stämman valdes Hans Bränning. 

 

§ 3 Till sekreterare på stämman valdes Nils Ekberg. 

 

§ 4 Till justeringsmän utsågs Yvonne Andreasson och Lars-Göran Granström. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 lästes av sekreteraren, godkändes 

och lade den till handlingarna.  

Nils Ekberg redogjorde för resultat- och balansräkningarna, vilka efter några 

förtydliganden godkändes och lades till handlingarna. 

 Revisor Benny Hamberg läste revisionsberättelsen.    

 

§ 6 Enligt revisorernas förslag godkändes balans- och resultaträkningarna samt 

balanserades årets förlust i ny räkning. Vidare tillstyrkte stämman att styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2013. 

  

§ 7 Ordföranden redogjorde för de förhandlingar om Känsö som under året förts 

med Fortifikationsverket som ombud för staten och för den 

expropriationsansökan som inlämnats till regeringen. Samfällighetsföreningen 

anser ej att det finns skäl för expropriation och vi har erbjudit motparten 

arrende,  vilket har avvisats av Fortverket. Länsstyrelsen utreder nu frågan och 

har begärt svar innan den 4 april vilket vi kommer att ordna. 

 Vidare informerades om en så kallad ”Hearing”, som kommer att äga rum i 

början av april med deltagare från regering, försvar, kommun och samfällighet. 

  

Beträffande Rödsten så redogjordes för arkitekt Albert Svenssons förslag till 

väntkur, vilka varit utställda på Brännö. Finansiering kommer eventuellt att ske 

med bidrag från EU samt från Västtrafik. Meddelades att ”Park och Natur”  i 

kommunen har lovat at uppföra en toilett enligt arkitektens förslag på nuvarande 

plats som ersättning för den gamla dåliga. 

  

 Redogjordes slutligen för bryggan norr om färjekajen och för eventuell utfyllnad 

med sprängsten från väntkursbygget. En person (Ingemar Törnqvist) har satt sig 

emot att riva bryggan och ersätta med en ny och sålunda hindrat oss att få 

tillstånd till utfyllnaden. Törnqvist och undertecknad lämnade en redogörelse för 



den uppgörelse som träffats om att lämna två båtplatser till Törnqvist vid en ev. 

ny brygga och efter debatt om T. innehaft en eller två platser tidigare enades 

man om att två platser var riktigt och stämman lämnade sitt medgivande till 

detta under förutsättning att övriga delägare i bryggan ej påverkas     

 

§ 8 Ordföranden Hans Bränning redogjorde för processen med en eventuell 

försäljning av Känsö och meddelade att de inlämnade anbuden ej nått upp till 

den ribba som vi satt (100 mkr). Högsta bud ligger på drygt 58 miljoner kronor. 

 Diskuterades huruvida vi skall fortsätta att sälja eller om vi skall lägga ner 

projektet och i stället eftersträva ett nytt långsiktigt arrendeavtal. 

 Stämman sa ett bestämt Nej till att sälja nu till högsta budet men ansåg att vi 

skall försöka få till stånd ett långsiktigt arrende till bra pris. 

 Slutligen gav stämman styrelsen i uppdrag att avsluta nuvarande mäklares 

ensamrätt och att eventuellt kontakta nya mäklare. 

 

§ 9 Fyra motioner från medlemmar hade inkommit och lästes upp. 

 Tre av motionerna var egentligen inga förslag utan mera frågor och på styrelsens 

förslag avslogs alla tre. Det var frågor om varför föreningen skulle främja 

turismen, om allemansrätten på Känsö vid ev. försäljning samt vad göra med 

pengar vid expropriation eller försäljning. 

 Motionen om en småbåtshamn i Husvik diskuterades och stämman beslöt att 

återremittera förslaget till Båtägarföreningen för att få en mer detaljerad plan. 

Man medgav även att ett visst stöd skulle kunna utgå. 

 

§ 10 Styrelsens förslag om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer, dvs 

1000 kronor till styrelse och 500 kronor till revisorerna godkändes. 

  

§ 11 Nils Ekberg redogjorde för den planerade budgeten, vilken godkändes av 

stämman. 

 

§ 12 Till ordförande för ett år valdes Hans Bränning och som styrelseledamot på två 

år valdes Nils Ekberg. 

 Till suppleanter på ett år utsågs Stig Berggren och Lillemor Kopp. 

 

§ 13 Till revisorer valdes Benny Hamberg och Jan Almström 

 

§ 14 Båtägarföreningen har ansökt om att inköpa en container för att ta hand om 

utrustningen till spolplattan och att få placera containern intill pumpstationen i 

Husvik. Stämman godtog detta! 

  

Eva Sundén undrade varför föreningen inte har någon valberedning. Stämman 

tyckte att det var ett gott förslag och valdes sålunda Eva Sundén, Eva Grenfeldt 

och Lars Kristensson till valberedning. 

  

Sten Gyldén tog upp frågan om vindkraftspark i Hakefjord och meddelade att ett 

antal fastighetsägare på norra delen av Brännö har slagit sig samman för att 

anlita en advokat. Styrelsen meddelade att samfälligheten kommer att inge en 

skrivelse till miljödomstolen i denna fråga. 

 



§ 15 Beslöts att stämmoprotokollet skall justeras lördagen den 29 mars på Värdshuset 

för att därefter ställas ut i Brännö Handel. 

 

 

§ 16 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad. 

 

Göteborg dag som ovan 

 

 

 

 

Nils Ekberg 

av årsstämman vald sekreterare     

 

 

 

 

Justeras:     ……………………………                        ………………………………. 

                   Yvonne Andreasson  Lars-Göran Granström  


