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Tid: Söndag den 20 mars 2022 kl. 11.00 
Plats: Brännögården, Brännö 
Närvarande: 35 medlemmar (Bilaga 1) 

 

1. Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet öppnades av vice-ordförande Henrik Sjöstrand som hälsade alla välkomna. Kallelse lades upp 
hemsidan, vid Rödsten och på digitala tavlan på affärsplan söndag 4 mars. 

Medlemmarna hade inget att erinra mot dagordningen och godkände att mötet blivit stadgeenligt 
utlyst. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Stuart Filshie. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Eva Sunden och Sten 
Gyldén. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning 

Henrik Sjöstrand läste upp föreningens förvaltningsberättelse för 2022, bland annat installation av 
dagvattenssystem och dränering av Haggårdsvägen samt det inledande arbetet att dränera 
Skogsgapet. 

Hans Twedmark presenterade årsredovisningen för 2021. Årets resultat blev 51 510 kr. Föreningens 
intäkter bestod av vägavgifter, erhållet bidrag, framförallt från Göteborgs stad, anslutningsavgifter 
och dispenser. De stora kostnaderna bestod av vägarbeten, underhåll av vägarna samt externa 
kostnader som omfattar bland annat konsultkostnader. 

Revisor Anna Karin Wikman berättade om revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen. 
Revisorerna anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av vägföreningens finansiella 
ställning per 31 december 2021. 

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
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6. Inkomna motioner och framställningar från styrelsen 

Motion 1 – Förkortning av tillståndstiden för körande arbetsfordon  

Bo Martinsson yrkade att tillstånd för yrkesfordon (generell dispens) begränsas enligt följande. 
Tillstånd för yrkesfordon gäller: 

a) till och med kl.17 på vardagar (jämfört med kl.20 som gäller måndag till torsdag idag). 
b) till och med kl.13 på lördagar (jämfört med kl.15 som gäller idag). 
c) ej på söndagar och övriga helgdagar (jämfört med att akuta behov tillåts idag). 

Frågan om den ökände trafiken på Brännö, i synnerhet byggtrafiken, och vad det innebär för 
trafiksäkerhet, trivsel mm diskuterades. Speciellt  grusverksamheten vid Rödsten är mycket 
störande för boende i närområdet. Tim Borg förklarade att denna verksamhet kommer att flyttas 
tillbaka till ursprunglig plats vid containrarna men att det kommer att dröja. Det fanns också en 
förståelse för styrelsens synpunkt att man måste väga in behov hos samtliga intressenter på ön och 
att det inte är vägföreningens uppgift att försvåra för nödvändiga transporter på ön. 

Årsmötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen fick en speciell 
uppgift att utreda hur grusverksamheten kan anpassas eller begränsas för att minska störningarna 
till boende i närområdet. 

Motion 2 – Farthinder Brännö Rödsten  

Bo Martinsson yrkade att man passar på att anlägga permanenta farthinder i samband med att man 
asfaltera någon av vägarna på Brännö.  

Styrelsen lyfte fram fördelarna med tillfälliga hinder och påpekade att vi på Brännö har inte tidigare 
erfarenhet av farthinder, varken hur dessa bör utformas eller placeras. Därför prövar vägföreningen 
tillfälliga farthinder, som kan flyttas och bytas ut om de inte fungerar tillfredsställande. Längre fram 
när man har fått erfarenhet av vilka farthinder som fungerar under förutsättningarna som råder på 
Brännö kan det vara lämpligt att bygga permanenta hinder, dock är det inget som man bör besluta 
om just nu. 

Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. 

Motion 3 – Dispensen för arbetsfordon  

Bo Martinsson yrkade att:  

a) Ett villkor för godkänt tillstånd för yrkesfordon (generell dispens) är att ansökande skriver 
under en blankett som står att de har tagit del av dispensvillkoren.  

b) Dispens för golfbil och fyrhjuling godkänns under förutsättningen att fordonen enbart 
används tillsammans med en släpkärra för att transportera gods.  

Styrelsen påpekade att för att söka om tillfällig dispens måste man ta del av information om 
dispensvillkoren och för generell dispens kommuniceras villkoren tydligt för entreprenörerna. Att 
dispensinnehavare inte alltid läser igenom informationen ordentligt eller inte följer villkoren är 
något som är svårt att komma åt. 

Gällande släpkärror påpekade styrelsen att kräva att arbetsfordon enbart får köras med påkopplad 
släpkärra kommer förmodligen att förvärra trafiksituationen på Brännö. Det är redan fallet att, 
förutom taxi och färdtjänst, dispens mot fordonsförbudet gäller enbart för att transportera gods.  
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Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. 

Motion 4 – Kallelse till årsmöte  

Martha Nordvall yrkade att:  

c) Styrelsen samlar in e-postadresser till medlemmarna genom att lägga en lapp i postfacken 
eller via brev i samband med avin för årsavgiften. E-postadresser samlas i ett register.  

a) Kallelse till årsmötet skickas ut tillmedlemmarna via e-post.  

Styrelsen ansåg att motionen är redan besvarad i och med den nya funktionen på hemsidan för 
nyhetsutskick. 

Årsmötet beslutade motionen är redan besvarad och att ingen ytterligare åtgärd behövs. 

Motion 5 – Arbetsgrupp för slitageersättning  

Bengt Anders Nordwall yrkade att:  

d) Årsmötet tillsätter en arbetsgrupp för att framtaga ett förslag om hur slitageersättning kan 
utformas.  

a) Förslaget presenteras och beslutas på årsmötet 2023.  

Styrelsen förklarade att arbete med denna fråga har redan pågått under 2021 och att styrelsen 
fortsätter bearbetar frågan under 2022. Frågan är komplicerad och påverkar även prissättningen av 
andra avgifter, framförallt för dispenserna. Styrelsen tar in kompetens utifrån vid behov. Därmed 
anser styrelsen att frågan hanteras bäst som en del av styrelsearbetet. Styrelsen avser återkomma 
med ett väl underbyggt förslag senast vid årsmötet 2023, dock kan ett extra årsmöte kallas vid 
behov för att besluta om denna fråga. 

Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. Medlemmarna påpekade 
att det är viktigt att styrelsen återkommer skyndsamt till medlemmarna med ett välunderbyggt och 
rättvist förslag för utformningen av slitageersättning. 

Motion 6 – Datum för årsmöte  

Bengt Anders Nordvall yrkade att:  

e) Datum för nästkommande årsmötet beslutas vid årsmötet.  
f) Datum för årsmötet meddelas via e-post.  
g) Kallelse till extrastämma skickas senast sex veckor före mötet.  
a) Motioner till årsmötet skickas in senast 30 dagar före årsmötet.  

Styrelsen ansåg att några av Nordvalls förslag lösas genom funktionen på hemsidan att skicka ut 
nyheter direkt till medlemmar. Nyhetsutskick kommer att nyttjas bland annat för att kalla till 
årsmötena. I övrigt är föreningens överenskomna tider för extrastämmor, motioner mm väldigt lika 
motsvarande tider som andra föreningar har beslutat om. Gällande att korta tiden för hantering av 
motioner kommer det att försvåra styrelsens arbete då det behövs tid att bearbeta dessa. Agneta 
Nykvist påpekade att man måste ändra stadgarna, som är än något besvärlig process, om denna 
motion godkänns. 

Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
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Motion 7 – Styrelsens arvode  

Bengt Anders Nordvall yrkade att styrelsens arvode sänks till ett prisbasbelopp.  

Bengt Anders förklarade att det har varit en snabb utveckling i styrelsens arvode de senaste åren, 
att detta belastar medlemmarna och minskar medlen som är tillgängliga för föreningens egentliga 
uppgift. Samtidigt hade han förståelse för att arbetsbelastningen på styrelsen har ökat markant 
under åren sedan han satt i styrelsen, något som nuvarande styrelse kan bekräfta. 

Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. 

Styrelsens framställningar – Allmänna ytor vid nya affären på Brännö  

Styrelsen yrkade att medlemmarna ger styrelsen beslutsmandat att ta in gågatan och torget vid den 
nya Brännö Handeln i GA:18. Beslutsmandatet gäller för förvaltning av dessa ytor under 
förutsättningen att det inte innebär några förrättnings- eller etableringskostnader för föreningen.  

Hans Bränning påpekade att det finns andra lösningar på denna fråga, t ex att bilda en ny 
samfällighet för att förvalta dessa ytor, istället för att ytorna tas in i befintliga samfälligheter. Tim 
Borg förklarade att Brännö bys samfällighetsförening har beslutat vid deras årsmöte och bekräftat 
beslutet vid en extra stämma att samfällighetsföreningen köper in dessa ytor, vilket skulle innebär 
att förvaltningen skulle läggas på vägföreningen. Däremot har frågan gått till domstol och väntar 
beslut där. 

Årsmötet beslutade att styrka förslaget och ge styrelsen mandat att besluta i frågan under nämnda 
förutsättningar. 

7. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer 

Styrelsen föreslog ett oförändrat arvode för 2021 på 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, 
som fördelas mellan styrelseledamöterna och revisorerna. Årsmötet beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 

8. Förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan samt beslut om årets 
uttaxering 

Agneta Nykvist redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2022. Budgeten har inte förändrats 
nämnvärt jämfört med förra årets budget och följer resultatet för 2021. 

Henrik Sjöstrand presenterade styrelsens arbetsplan för 2022. Förutom löpande underhåll och 
aktiviteter består huvudarbetet under 2022 av att fortsätta med utbyggnad av dagvattensystem 
och dränering längs Skogsgapet samt att asfaltera Haggårdsvägen. 

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, både vägavgifter och övriga avgifter, enligt följande: 

Vägavgift:    520 kr per andel 
Obebyggd fastighet:    520 kr (en andel) 
Bostadsrätt: 2 080 kr (fyra andelar) 
Bebyggd fastighet: 2 600 kr (fem andelar) 
Anslutning till vägnätet: 10 000 kr 
Anslutning av dagvatten: 10 000 kr 
Ny-/tillbyggnation över 30 kvm: 20 000 kr 
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Medlemmarna beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat, 
debiteringslängd, arbetsplan och de oförändrade avgifterna. 

9. Val av styrelse och styrelseordförande 

Enligt stadgarna som antogs 2020 skall styrelsen bestå av nio ordinarie ledamöter och inga 
suppleanter. Agneta Nykvist, Bo Lorén, Kent Fogelström har meddelat att de önskar lämna sitt 
uppdrag som styrelseledamot. 

Lina Carlstedt föredrog valberedningens förslag till styrelse för 2022: 

• Tobias Hansson och Monica Westerberg kvarstår som styrelseledamöter ett år på 
mandattiden enligt beslut på årsmötet 2021 

• Ragnar Svensson, Stuart Filshie, Hans Twedmark, Henrik Sjöstrand väljs om med en ny 
mandattid på två år 

• Åsa Berner, Inga-Lill Norman och Anders Sjöstrand, väljs som ordinarie styrelseledamöter 
men en mandattid på två år. 

• Tobias Hansson väljs som styrelseordförande. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

10. Val av revisor 

Enligt stadgarna skall medlemmarna utse två revisorer och en revisorssuppleant. Anna Karin 
Wikman har meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag som revisor. 

Valberedningen föreslog att: 

• Yngve Karlsson och Gill Widell väljs som revisorer. 

• Renée Sahlén väljs som revisorssuppleant. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

11. Val av valberedning 

Valberedningen föreslog att Lina Carlstedt, Berit Balström samt Åke Sällström väljs om till 
valberedning under 2022. 

12. Övriga frågor 

Iris-Marie Jones lyfte frågan om trafik på Brännö, att många kör för fort att och att det förekommer 
yrkesförare som inte håller trafikreglerna. Hon nämnde speciellt en olycka orsakad av ett stort 
yrkesfordon som tvingade en cyklist i diket med påföljande skador. Styrelsen håller med om att 
detta är förfärligt och inte bör förekomma. Däremot har vägföreningen mycket begränsade 
möjligheter att bevaka och kontrollera trafiken på Brännö och påpekade att samtliga som vistas på 
Brännö har ett ansvar för att se till att trafikreglerna efterföljs. 

Monica Dalin framförde önskemål om att den digitala tavlan vid affärsplan öppnas upp för 
användning av andra föreningar på Brännö. Hon påpekade att detta skulle resultera i att innehållet 
på tavlan blir mer intressant för många förbipasserande och det skulle alla vinna på. Styrelsen 
lovade att undersöka vilka möjligheter finns att öppna upp tavlan för detta ändamål. 
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13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt på Brännö 
Vägförenings hemsida https://www.brannovagforening.se. 

14. Avslutning 

Ordföranden tackade för ett bra möte med stort engagemang från deltagarna och förklarade 
därefter årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 

_____________________________ ________________________ 
Stuart Filshie Henrik Sjöstrand 
Mötessekreterare Mötesordförande 
     
 
 
Justeras: Justeras: 

_____________________________ ________________________ 
Eva Sunden Sten Gyldén 
Justerare Justerare 
 

https://www.brannovagforening.se/
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