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Utgivare Brännöföreningen



Stängt Juldagen och Nyårsdagen. 
Stängt Trettondagen pga inventering
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Nybyggarna på 
Vassdalsvägen 8-14 
Bostadsrättsföreningen Brännö 
Utkiken är en av två nya bostads-
rättsföreningar som byggt nya bostäder 
på Brännö de senaste åren. För två år 
sen flyttade de första in i husen där det 
tidigare låg militärbaracker. 
Föreningen består av 14 bostadsrätter 
fördelat på fyra bostadshus. 
Här bor idag 25 personer varav 7 
barn. Alla är nyinflyttade till Brännö. 
Några har anknytning sedan tidigare 
till ön. 
Det speciella med husen 
är att de är 
lågenergihus och 
uppvärmningen sker 
med bergvärme. De 
boende sköter 
trädgård, 
kompostering och från 
nyår även den 
ekonomiska 
förvaltningen själva. På 
fixardagar blir det 

grillning där vuxna 
och barn umgås. 
Genom en aktiv 
kostnadskontroll och 
intrimning av 
värmesystemet så 
har överskottet 
kunnat investeras i 
ny kompost som ger 
fin jord varje år, 
lekstuga för barnen 
och en trappa upp 

till del av tomten som ligger på berget 
mot Lotsutkiken.  Dessutom har man 
amorterat på lånen så att dessa  bara 
är 3,8 miljoner. 
I föreningen finns idag två lediga 3 
rums lägenheter och en 2a som ägs av 
Egnahemsbolaget. De betalar till 
föreningen som övriga bostads-
rättsägare och detta ger en stabil 
ekonomi för föreningen. 
Till varje lägenhet ingår ett kallförråd 
och föreningen har ett moppe/
cykelförråd. Till varje lägenhet finns 
det fiberuppkoppling till internet för 
bredband, IP telefoni och TV(16 TV 
kanaler ingår i månadsavgiften).  

Utsikt från Lotsutkiken. Ner till vänster ser man 
ett av föreningens fyra fastigheter.



Till salu på BRÄNNÖ, 2 ROK, 53 KVM
Mycket fräsch och välplanerad  bostadsrättslägenhet  i markplan med egen uteplats.

Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information och visning!
PRIS: 2 450  000  kr. AVGIFT:2 467  kr/mån. ADRESS: Vassdalsvägen 10B.

SMS:A 66100  till 71122  för

bostadsinfo  till din mobil
Lena Brissman Janhäll

Reg. Fastighetsmäklare,  Franchisetagare

Telefon: 031-3535057

Mobil: 0768-690691

lena.janhall@svenskfast.se

Scanna  in koden med

din QR-app och sök

bostad på svenskfast.se
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Gamla bilder vi minns - foto Göte Westberg

Brännöbor vid Utkiken 1988  
Yngve Belfrage, Stig Palmerén, Tryggve Nordmark, Sven Pettersson, Helge Bjulén,  Sven Benktander, 
Lennart Granström 
Sittande: Karl-Gösta Svensson,  Sixten Kopp, Gunnar Westberg,  Karl-Gustav Granström, Bror Silverblad

Barbro Karlund 1995

Kyrkans bazar 2005



En tidigare väntkur i Husvik 1995.  
Peter Hogenäs, Bo Nilsson, Göran Hermansson, Ibert Johansson 1995
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Stort tack till Lotti Lundblad som gjort vårt Brännökorsord. Korsordstävling. 
Ange orden som blir i de markerade fälten och mejla till oss på 
info@brannoforeningen.se . Det första rätta svaret får 4 lotter i 
Brännöföreningens sommarlotteri 

Brännökorsord
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Så här går det till: 

1. Byalaget bildar förening och 
undersöker finansiering                                     
2. Byalaget kontaktar skanova 
samt enkommunikationsoperatör/
tjänsteleverantör 
3. skanova och operatören/
leverantören undersöker sina 
respektive möjligheter och lämnar 
erbjudanden. 
4. Byalaget tecknar 
samarbetsavtal med skanova. 
5. Byalaget säkrar finansiering för 
byggnation av kanalisationsrör. 
skanova hjälper till genom att ta 
fram kostnadskalkyl och ritningar. 
6. Byalaget ser till att 
kanalisationen byggs. skanova 
hjälper till med 
kravspecifikationer och 
upphandlings-- underlag. skanova 
kontaktar entreprenörer som 
lämnar anbud på att lägga 
kanalisationsrör åt byalaget. 
7. Byalaget tecknar 
upplåtelseavtal med skanova och 
tecknar avtal med 
kommunikationsoperatören. 
8. skanova utför kvalitetskontroll. 
nätet behöver uppfylla skanovas 
krav för att vi ska kunna 
underhålla det sedan. 
9. skanova bygger och bekostar 
installation av fiberkablar i 
kanalisationsrören och upprättar 
nätdokumentation. 
10. kommunikationsoperatören/
tjänsteleverantören hyr in sig i 
skanovas nät och kopplar in de 
tjänster som medlemmarna i 
byalaget betalar för. 
11. skanova ansvarar 
fortsättningsvis för drift och 
underhåll av nätet. 
12. kanalisationen överlåts till 
skanova. vi kan ansluta nya 
hushåll inom byanätsområdet.

Brännö Fiberföreningen 
Nu har vi 45 som är intresserade av fiber 
på Brännö. Om vi bilder ett Byalag som 
organiserar detta så kan vi göra en 
förfrågan till Skanova. Det räcker med 
45. 
Steg 1 är att vi ritar in alla fastigheter 
som anmält sig på en karta. 
Vi kollar med de som anmält sitt intresse 
om de vill vara med nu eller senare. 
Vi gräver själva och tillsammans med 
helst lokala entrepenörer en sk 
kanalisation. 

Skanova tar inget betalt för att installera 
fibern. Varje hushåll behöver en 
konverter för ca 1000 kr. Det dyra är 
grävningen och kanalisationen. Denna 
behöver planeras och den kan inte ligga 
på berg utan måste grävas ner. 

Nu behöver vi någon som kan vara 
projektledare för vårt fibernät. 
Ekonomiskt stöd kan sökas av 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen.        
Hör av dig till Peter Jonsvik på 
peter@jonsvik.se  

 

mailto:peter@jonsvik.se
mailto:peter@jonsvik.se


Ejdern 1995 vid Rödsten 
Skarven passerar unge herr Westberg
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Nytt år 2015 - 
medlemsavgift 
	  
Vi vill få en bra start på 2015 
och att medlemsavgifterna, 
som är per kalenderår, 
kommer in så snart som 
möjligt och inte när vi har 
som mest att göra. Vi är 
tacksamma om du i 
månadsskiftet kan betala 
årsavgiften för dig och din 
familj.  Se 
inbetalningskortet i 
tidningen. 
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Vuxen 200 kr, pensionär 150 kr. 
Ungdomar <20 år 50 kr (max 100 kr 
för alla barn i samma familj)



Som medlem så stödjer du inte bara vår verksamhet utan hela Brännö. Vi 
organiserar städning av stränderna på våren och sköter badplatser på 
sommaren. Tömning av olika soptunnor, skötsel av toaletter mm. Sen har vi 
vår föreningsverksamhet - torsdagsdanserna på Brännö Brygga, fotboll och 
idrottsverksamhet, kultur, uthyrning av Brännögården och mycket annat. Inte 
minst Brännöbladet som i år kommer ut två gånger - ett sommar och ett 
julnummer. 

GOD JUL  
PG 48585 - 4 
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Lindén, Roger Alfjärd, Bo Lycke  
Spontana kören på affärsplan 2005
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Medelgympa i Brännö 
Gympasal 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Frost och det är 
jag som håller i Medelgympa här på 
Brännö i skolans gympasal. Jag 
startade att köra pass lite på prov nu 
i våras och under sommaren fick jag 
Brännöföreningens förtroende att 
åka iväg på utbildning. 

Utbildningen bestod av Gymmix Bas 
och Gymmix Gympa och anordnas 
av Gymnastikföreningen. 
Det var 4 dagar fyllda med teori, 
träning och inspiration - så roligt och 
lärorikt!!  

Jag fick även testa E-fit (Effektiv 
funtionell intensiv träning) och 
H.I.I.T (högintensiv intervall 
träning) vilket var mycket roligt! 

 
Nu söker vi fler instruktörer som kan 
hålla pass! Gärna Cirkelträning, E-
fit, H.I.I.T eller liknande för att få 
lite variation på passen! Är du 
intresserad? Hör av dig till mig för 
att få mer information. 

Vi står för Utbildningen! 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Frost 
Gympainstruktör  
T.0735-042900 
jenny.frost.branno@gmail.com 
Brännöföreningen



Stöd Brännöföreningens 
ungdomsverksamhet

med klappar som värmer från Ullmax

Ett mjukt och behagligt 
underställ som passar 
för allt från löpning, 
längdskidåkning till 
vardagsaktiviteter där 
man vill ha ett lite 
tunnare underställ.

1-pack, 299 :-

Kontakta Lukas Sundberg om ni vill se hela sortimentet, 
klämma och känna på de olika produkterna eller beställa. 
Tel. 0767-761858 eller mail. sundberg.lukas@gmail.com 
Se även Brännöföreningens hemsida eller Facebooksida 
för mer information.

Ett underställ i Merinoull för de 
lite kallare dagarna. Utsidan i 
ull och insidan i polyester för 
att det inte ska klia.

1-pack, 599:-

16

mailto:info@brannoforeningen.se
mailto:info@brannoforeningen.se


Hulk Cup 2014 
Julicup med 1 målvakt, 
4 utespelare, 3 avbytare. 
Speltid 2x10 min. Foto 
Lukas Sundberg

Styrsö Oldboyscup 1977 - foto Birgitta Westberg, Jean Samuelsson, Key Pagoldh, Bengt Lavén, 
Leif  Pettersson, Bosse Olsson, Nils Ekborg, Åke Ahlqvist (lagledare) 
Reinhold Kristensson, Alf  Olsson, Göte Westberg, Matts Eriksson. Sture Karlund
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Jydeklovan 11   43085 Brännö
mobil: 0731012330  -  mail: brannoyoga@gmail.com  -  hemsida: www.brannoyoga.se
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Radio 
Skärgården 
94,1 MHz är 
igång 

Radio Skärgården sänder lokala reportage från Brännö varje fredag kl 8:45. 
Nu kan du vara med själv och göra program. Du lånar en bandare av radio-
stationen och intervjuar nån eller berättar något själv. Vill du annonsera i 
radion så går det bra i stationens kommersiella reklam. Föreningsevenemang 
är gratis! Kontakta Peter Jonsvik om du vill vara med - tel 0763-225159.



UÜùÇÇ≠ iùÜwá{âá
Klassiskt Julbord inkl glögg fredag och lördag kl 19.00 Klassiskt Julbord inkl glögg fredag och lördag kl 19.00 Klassiskt Julbord inkl glögg fredag och lördag kl 19.00 Klassiskt Julbord inkl glögg fredag och lördag kl 19.00 

Pris 495:-p.p  barn 5-12 år 195:-

hÇwxÜ{üÄÄÇ|Çz ~Ä EDACC    
28/11 ej fastställt

Julvandrings ~ Söndagen den 7 decJulvandrings ~ Söndagen den 7 decJulvandrings ~ Söndagen den 7 decJulvandrings ~ Söndagen den 7 dec
underhållning på em, Sill & Julbuffé står uppdukad 12.00-18.00  Pris 325:-p.p 

FamiljeFamiljeFamiljeFamilje ~ Julbord  inkl glögg  ~ Julbord  inkl glögg  ~ Julbord  inkl glögg  ~ Julbord  inkl glögg  söndsöndsöndsönd 30/11, 14/12  kl 14.00  30/11, 14/12  kl 14.00  30/11, 14/12  kl 14.00  30/11, 14/12  kl 14.00  
Pris 395:- p.p ett barn under 12 år äter gratis /vuxen

Sill & Julbuffé  Söndagen den 21/12 kl 16.00   Sill & Julbuffé  Söndagen den 21/12 kl 16.00   Sill & Julbuffé  Söndagen den 21/12 kl 16.00   Sill & Julbuffé  Söndagen den 21/12 kl 16.00   Pris 325:- p.p
Problem med rimmen på paketen?

Rimstugan startar  kl 18.00      Missa inte denna ”sista hjälpen”  

hÇwxÜ{üÄÄÇ|Çz ~Ä EDACC    
28/11 ej fastställt

5 dec N´duo Stina Mannheden & Madelene Birgersson 
6 dec Vildrosbarn

7  dec em, 19, 20 dec Christoffer Lindahl & Julia Roempke
13 dec Henrik Wallgren & Per Umaerus

För entré mm se www.brannovardshus.se Tel 031-970478, 973880 

www.kapel lteknik.se
0705-92 31  96
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www.kapel lteknik.se
0705-92 31  96

KAPELL & SITTBRUNNSKAPELL
SPRAYHOOD • MARINSÖMNAD

MATTLANGETTERING
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AK Presentreklam - Aluwood - Archidea - Areima - Auktionsmäklaren - AT Power - Crusner 
Advokatbyrå - Din Bil - Europadata - Energiförbättring AB - Fogspecialisten - Fotograf Emil 
Hamlin - Grön Fasadtvätt - Murbiten Tegel & Puts - Phenton - Resia - Synneby Revision - Succé 
Kommunikation - Tingstads Måleri - Think Do & Grow - Toro Götatryckeriet - Watercompany - 
Wintec Fönsterteknik - Vitis Städ - Wirek Redovisning - Worksystem - Xelent - Vinga Kapell

Se oss på youtube. SÖK PÅ wintec göteborg.



Vi önskar att man undviker att 
beträda godsområdet vid lastning 
och lossning för sin egen säkerhets 
skull. Det är en stor mängd gods som 
lastas och lossas med truckar under 
en kort tid på en mycket begränsad 
yta samt andra fordon i rörelse som 
ska hämta gods. Styrsöbolaget tackar 
för visad hänsyn och förståelse. 
Styrsöbolaget kör frakttrafiken på 
uppdrag av Trafikkontoret, 
Göteborgs stad. Behovet av 

transporter och därmed 
godsmängden har ökat de senast 
åren. Under 2013 transporterades till 
södra skärgården 6100 fordon, vilket 
är en ökning med 4,9 % jämfört med 
2012, samt 7400 ton gods, vilket är 
en minskning med 2,6 % jämfört 
med 2012. Hittills i år har vi dock en 
ökning med 9,2 % av godset. 

Eva Karlsson 
Kvalitetschef  Styrsöbolaget 
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Varje vardag är det lastning/lossning mellan kl 
10:30-12:00. Den tiden bör vi Brännöbor undvika att 
beträda området för att ex slänga saker i containrarna.

Undvik att beträda 
godsområdet vid 
lastning och lossning



Bilder från tidigare julvandringar 
Foto: Karin Colliander.
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Margareta Almgren och Lisbeth 
Ek, julkortsförsäljning      

Matts Eriksson och Lena  
Hansson i Röda ladan 

Viran vid Onkel´s Paola och Jörgen Näslund  

Lillemor Kopp, Margareta och 
Olle Skoglund vid Brännö Lagård 

Lill Emanuelsson  
utanför Kristenssons veranda 



Julvandring på Brännö  
Söndagen den 7 december, kl 11 – 16 
  
Vi hälsar både gamla och nya besökare välkomna  
till Julvandringen på Brännö! 
  
Välkomna att vandra runt på vår fina ö bland lador och verandor! Det kommer att 
finnas mycket att se hos alla dem som har öppet under dagen, t ex olika slags 
hantverk, keramik, päls- och ull, hemstickat, lokalproducerad honung, franska ostar, 
bakverk, julsill och mycket annat. Det finns också möjlighet att lyssna på musik, ta 
lotter, fika eller äta något gott under vandringen. 
  
Det har nu gått 22 år sedan starten år 1992 i Röda Ladan på Dunderstigen, för varje 
år har antalet utställare ökat och även antalet besökare som hittat hit till vårt lokala 
evenemang. Nya deltagare i år blir Ann-Sofies Juldekorationer, Skärgårdslamm Päls & 
Ull samt Brenneyia krukmakeri som hälsas välkomna. Nytt är också att alla utställare 
som brukar vara Röda Ladan på Dunderstigen, flyttar till Brännögården i år (pga 
renovering). 
  
Vandringen har blivit en tradition och i år kommer det att hållas öppet på ett 20-tal 
ställen, se nedan. Se även lokala affischer och pilar på ön, som visar vägen. 
  
1 Ann-Sofies Juldekorationer 
2 Brännö Lagård 
3 Kristenssons veranda 
4 Elisabeths Veranda 
5 Greenmoon & Gonzalez café 
6 Café Betel 
7 Inga & Stig´s bod 
8 Skärgårslamm, Päls & Ull 
9 Spontana kören, Kyrkan 12.00 
10 Brännö Handel 
11 Fiskboden 
12 Amnesty international 
13 Gelborns Damklubb 
14 Anitas Lada 
15 Brännögården 
16 Brenneyia krukmakeri 
17 Brännö Värdshus 
18 Krokens Hantverk 
19 Hos Joel 
20 Ingrids Blommor 
  Framsidan och bilder på denna sida 

Lisbeth Ek

Alla utställare hälsar er välkomna att vandra 
runt på Brännö denna söndag. Vi hoppas på 
en trevlig dag! 
  
Utställarna genom Karin Colliander               

Ps. Tänk på att ha tillräckligt med kontanter. 
Bankomat saknas på ön.


