
Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2022.

Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas
Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie
ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 19/3.

Känsö: Adv.firma Wistrands har skickat in sin bedömning av exproprieringsbeloppet till
tingsrätten. BBS medverkade till att överklaga Miljödepartementets beslut om skjutningar,
Högsta Förvaltningsdomstolen avslog överklagan.

Rödsten: Ny konsultbyrå är utsedd. Trafikkontoret har fått ok på projekteringsbudget.
Kommit överens om gångväg till nya småbåtshamnen.

Allmänt Rödsten: Stämningsansökan mot Ingemar Törnqvist beträffande
båtplatser har återupptagits i Gbg:s tingsrätt. Kretslopp- och vatten har tagit bort
sin olovliga bod. BBS har haft fortsatta diskussioner med Kretslopp- och vatten
angående ny bod. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Röjt sly, buskar etc.
40 cykel- och 2 mopedvrak är borttagna.

Övrigt:
Ingemar Törnqvist och Johan Nordmark förlorade tvisten angående styrelsens behörighet.
Mark- och Miljödomstolen gav BBS rätt och Mark- och Miljööverdomstolen beviljade ej
prövningstillstånd.

Scouterna har anmält Ingemar Törnqvist för olovlig bryggbyggnation i Ersdal.
Strandskyddsdispensen för västra spängen är flyttad till 2024.

Utrett att Brännöföreningen äger vänthall, kiosk, bastu och dansbana i Husvik.

Tecknat ett nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket angående del av S:2.

Beviljat att Brännö varv har bekostat en kulvertering på en del av Stora diket.

Tecknat ett servitutsavtal på S:67 (lilla diket) med Göteborgs kommun.

Mindre byggnad nästan färdigbyggd vid S:4 (utegymet).

Negativt svar från proverna i brunnarna. Grävt ett dike från Kviabrunnen.

Mark- och miljödomstolen ansåg att mötesplatsen inte kunde rymmas inom S:7, varför BBS
förlorade målet mot Hans Bränning. Tingsrätten prövade aldrig om det tänkta inköpet var ett
brott mot stadgarna eller samfällighetslagen. Vi valde att inte överklaga.

Startat en arbetsgrupp med Vägföreningen och Maltes Mark &Trädgårdsservice AB
angående fällning av träd i Sandviksdalen.

Avtal tecknat angående bajamajor med Park och Natur i Vassdal och Gröna Vik.

Medverkat 2 ggr vid Brännö Forum


