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Nästan alla stiftelsens skulder
betalas tillbaka
BÅSTAD Publicerad 25 oktober 2013 kl. 04:00

De som hade fordringar på stiftelsen som tidigare ägde Norrvikens trädgårdar får
ordentlig utdelning. Över 98 procent av skulderna kan betalas. "Unikt", säger
förvaltaren.
Den 2 januari stod det klart att stiftelsen Norrvikens trädgårdar skulle gå i konkurs.
Då hade köparen Lilla Båstad meddelat att man drog sig ur köpet och stiftelsens styrelse
såg ingen annan utväg, eftersom pengarna inte räckte till driften av trädgårdarna.
Ingmar Grönvall utsågs till konkursförvaltare. Och när hans arbete nu är i det närmaste klart
ser han tillbaka på en unik konkurs.
– Det blir drygt 98 procents utdelning, det är unikt i sig. Normalt sett, med mina mått mätt,
brukar det bli upp till tio procents utdelning, säger han.
En månad efter konkursbeskedet kom Lilla Båstad tillbaka och fullföljde köpet av
trädgårdarna trots allt.
– Utdelningen blev så stor i och med Lilla Båstads köpeskilling. Det var ju så stiftelsens
styrelse hade räknat från begynnelsen. De utgick från värderingen av anläggningen. Men de
tänkte också omvänt, att ingen skulle lida skada, säger Ingmar Grönvall.
– Nu blev det inte riktigt hundraprocentigt, eftersom det ändå är lite kostsamt med konkurs.
De två största posterna på listan över utdelningar är Sparbanken Öresund och Båstads
kommun, som får närmare 2,2 miljoner kronor vardera.
Totalt betalas 4 697 936 kronor och 53 öre ut till banken, länsstyrelsen, kommunen och
andra fordringsägare. Det innebär att det saknas drygt 60 000 kronor för att utdelningen
skulle bli hundraprocentig.
Nu har redovisningen lämnats till tillsynsmyndigheten i konkurser, som ska granska och
yttra sig över själva förvaltningen. Sedan lämnas den till tingsrätten, som ska göra en

kungörelse i tidningen för att allmänheten ska få möjlighet att komma med invändningar.
Efter det vinner konkursen laga kraft. Troligtvis blir det i början av nästa år, vilket innebär att
konkursen har tagit ungefär ett år.
– Det här har varit känslomässigt laddat och det fanns en spänning mellan både ideella
organisationer och affärsmässiga intressenter och Lilla Båstad. En del saker måste falla på
plats, säger Ingmar Grönvall.
Förvaltaren är nöjd med konkursen för egen del.
– Mitt uppdrag är att företräda fordringsägarna och se till att de får så mycket utdelning
som möjligt och det är väl uppfyllt här.
Efter konkursen hörde 23 spekulanter av sig till Ingmar Grönvall, som sedan höll mer
ingående samtal med 15 av dem. De fick alla beskedet att avvakta tills Lilla Båstad hade
lämnat sitt slutliga besked. I sin arbetsredogörelse beskriver Ingmar Grönvall att han fick
över hundra samtal från personer som var intresserade av att köpa.
– Jag har förstått att det har funnits en oro för att en exploatering skulle äventyra
Norrvikens framtid. Men jag tror att alternativet hade blivit en privat intressent som hade
stängt anläggningen för allmänheten.
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