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Det blir inga anmärkningar mot stiftelsestyrelsen eller driften av Norrvikens
trädgårdar. Det konstaterar konkursförvaltaren.
Det var i början av året som styrelsen för Norrvikens trädgårdar begärde stiftelsen i
konkurs. Då hade köparen Lilla Båstad dragit sig ur och styrelsen hittade ingen annan
utväg än konkurs. Förvaltaren Ingmar Grönvall konstaterade att Lilla Båstad fortfarande
formellt var ägare, trots att de inte hade fullföljt köpet. Efter en månad bestämde sig Lilla
Båstad till slut för att köpa trädgårdarna trots allt.
– Den avgörande frågan har sedan varit om det kunde ha blivit en högre köpeskilling, för i
så fall skulle det bli aktuellt med en återvinning, säger Ingmar Grönvall.
Återvinning innebär att köpet återgår om någon lidit skada av att priset har varit för lågt. I
sin förvaltarberättelse konstaterar Ingmar Grönvall att priset, 7,8 miljoner kronor, täcker
stiftelsens skulder och en tids drift av trädgårdarna. Det är dessutom högre än det belopp
som anläggningen har värderats till.
– Om det hade blivit ett överskott från försäljningen efter konkursen hade pengarna tillfallit
Kammarkollegiet. Därför är det bara de som skulle kunna ha lidit skada och skulle kunna ha
synpunkter på köpeskillingen.
Om Kammarkollegiet efter beskeden i förvaltarberättelsen konstaterar att de borde ha fått
ut pengar, har de en viss tid på sig att kräva skadestånd.
– I så fall blir det styrelsen som blir skadeståndsskyldig. Men man ska betänka att det finns
en värdering och man kan inte veta om det hade gått att få en högre köpeskilling, säger
Ingmar Grönvall.
Under tiden som gick mellan konkursansökan och Lilla Båstads fullföljande av konkursen
kontaktades han av flera intressenter.
– Det hade varit spännande att se om det hade blivit mer, men man vet aldrig hur många
som är med till slutet även om många känner sig kallade.
Det som är kvar innan konkursen kan avslutas är att de som vill bevaka sina fordringar hos

stiftelsen ska anmäla det till tingsrätten. Sedan ska förvaltaren räkna ut hur mycket pengar
som var och en ska få. Hans förhoppning är att det är klart så att konkursen kan avslutas
innan året är slut. Men redan nu kan han konstatera att han inte har hittat några
oegentligheter i konkursen.
– Rent konkurshandläggningsmässigt finns det inte skäl till att anmärka i något avseende
mot styrelsen eller driften av stiftelsen.
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