
Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening i 

Brännö Kyrka den 21 mars 2015. 

 

 

 

 

Deltagare enligt bifogade separata lista 52 personer. 

 

 

 

 

§ 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 Gerd Pettersson och Dan Lorén. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 lästes av ordföranden, godkändes 

och lades till handlingarna.  

Nils Ekberg redogjorde för resultat- och balansräkningarna och besvarade frågor 

om föreningens ekonomi. 

 Revisor Benny Hamberg läste revisionsberättelsen.    

 

§ 6 Enligt revisorernas förslag godkändes balans- och resultaträkningarna samt 

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

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2014. 

  

§ 7 Ordföranden redogjorde för det nuvarande läget avseende Känsö och berättade 

bl.a. att Naturvårdsverkets yttrande stöder oss i vår uppfattning om skjutningar 

och tidsbegränsad upplåtelse av ön, något som även stöds av Kommunen. 

Beträffande Rödsten så redogjordes för planerna att bygga ett ordentligt vänthus 

enligt tidigare visade ritningar och rapporterades att en början på detta är att vi 

beviljats tillstånd från Länsstyrelsen att fylla ut kajområdet i Rödsten. När det 

gäller vänthuset informerades om att vi har planer  på att göra smärre ändringar i 

arkitektens ritning för att i framtiden hålla nere kostnaderna för underhåll och 

för att förehindra brand, något som stämman fann vara i ordning. 

 Göteborgs Stad Trafikkontoret har inkommit med en skrivelse till föreningen 

innebärande att  man vill arrendera Rödsten för att kunna muddra samt bygga 

flytbryggor för at trygga passagerar- och godstrafiken i framtiden. Stämman gav 

styrelsen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Trafikkontoret   

 

§ 8 Styrelsens förslag om att efterskänka en fordran på ”dotterföreningen” Brännö 

Båtägareförening vållade debatt och några medlemmar menade att 

Båtägarföreningen borde klara sig utan Samfällighetsföreningens ekonomiska 

hjälp. Efter omröstning beslutade stämman med acklamation att godta styrelsens 

förslag.  



 

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

 Eva Sundén m.fl. ville göra en förstudie om att bygga en lek- och fritidspark på 

föreningens samfällda mark S:4.Stämman fann det OK att arrendera ut mark för 

detta ändamål och uppmanade motionärerna att gå vidare med förstudien. 

 Niklas Lorén och Malin Lundblad vill bygga en kiosk i Rödsten och stämman 

gav styrelsen i uppdrag att fortsätta diskussionerna om storlek, arrende och plats. 

 Stefan Kihlgren och Anna Lindén anhåller om tillstånd att få bygga sjöbodar i 

Pannevik. Styrelsen menar att de s.k. sjöbodarna måste vara mindre och pekar 

på det nya strandskyddet om 300 meter. Stämman ansåg att man kunde gå 

vidare och inkomma med nya förslag. 

 

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

1000 kronor var till styrelse och suppleanter och 500 kronor var till revisorerna, 

godkändes. 

  

§ 11 Ordföranden och kassören redogjorde för den planerade budgeten, vilken visar 

på ett stort minus men påpekade att de stora planerna för Rödsten förutsätter 

EU-bidrag. Stämman godtog detta och godkände budgeten  

 

§ 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Hans Bränning och Lennart Granström. 

Hans Bränning valdes till ordförande. Till suppleanter på ett år utsågs Stig 

Berggren och Bengt Hansson. 

 

§ 13 Till revisorer valdes Benny Hamberg och Jan Almström med Eva Grenfeldt som 

suppleant. 

 

§ 14 Till valberedning valdes Eva Sundén, Eva Grenfeldt och Lars Kristensson. 

  

  

§ 15 Ett förslag att sätta upp en skylt med texten ”Gå till vänster på vägen!” 

godkändes då  Vägföreningen förklarat sig inte ha råd med detta. 

 Någon påpekade att vår websida inte fungerar och ordförande förklarade 

svårigheterna med någon som vid upprepade tillfällen kraschat sidan. Vi 

försöker just nu få igång sidan och hyser gott hopp om att denna gången lyckas. 

 En medlem ställde frågor om Känsö och vad som sker med expropriation, 

försäljning och/eller arrende. Det påstods att värdet av medlemmars andelar i 

Känsö kan röra sig om flera hundra tusen kronor för många medlemmar och att 

styrelsen har ett stort ekonomiskt ansvar i denna fråga. Medlemmen önskar ha 

inflytande på ett långsiktigt arrendeavtal eller en försäljning. Någon påstod att 

arrenden i Lysekils och Göteborgs kommuner ligger på högre belopp än det 

avtal vi nu har med Fortverket. Beträffande en eventuell försäljning nämndes 

också priset på försäljningen av Knarrholmen. 

 Styrelsen lämnade följande svar: 

  

 Frågan om expropriation ligger för närvarande hos regeringen och innan denna 

fråga blir avgjord kan ingenting ske. 

 Föreningen har för närvarande ett tillfälligt arrendeavtal med Fortverket om 600 

tkr/år, vilket löper ett år i taget tills ärendet blir löst. 



 En eventuell försäljning eller ett långsiktigt arrende kan bara göras efter beslut 

på ordinarie eller extrastämma. 

 Ordföranden tog nu en tillfällig paus i diskussionerna och avtackade Lillemor 

Kopp, som nu lämnat styrelsen. 

 Slutligen uppkom en fråga om att eventuellt upprätta en plats på Brännö där man 

kan avhända sig kvistar och buskar och om det inte kunde anskaffas en 

jätteflismaskin för att bli av med avfallet. Styrelsen åtog sig att fundera på detta. 

 

 

§ 16 Beslöts att stämmoprotokollet skall justeras söndagen den 29 mars på 

Värdshuset för att därefter ställas ut i Brännö Handel. 

 

 

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

 

Göteborg dag som ovan 

 

 

 

 

Nils Ekberg 

av årsstämman vald sekreterare     

 

 

 

 

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

 

Dan Lorén                   Gerd Pettersson  


