
 
 

Verksamhetsberättelse för Brännöföreningen 2013 
 

Medlemsantal 2013 
Antal medlemmar under 2013 var 522st.  

 

Aktiviteter, Underhållning och underhåll 
Nedan kan ni läsa om aktiviteter och underhåll som vi haft i Brännöföreningens regi under 

året 2013. 

 

Brännögården 
Brännögården har varit mycket uthyrd även detta år. 

Den har nyttjats av Pensionärsföreningen, Vägföreningen, Brännöföreningens styrelse m.fl. 

Den har använts som café, bl.a. vid konstvandringen. 

Ungdomarna använder gården för att träffas, lana, se på film och på fredagar som 

ungdomsgård. 

Lokalen har hyrts ut till fester och används vid årsmöten till öns föreningar. 

Ann-Marie Kristensson är ansvarig för uthyrningen och städningen av gården. 

Vi har påbörjat en renovering och upprustning rum för rum som kommer pågå under 2014. 

 

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset var utnyttjad till olika typer av idrott såsom gympa, basket, innebandy, yoga, 

roddträning, m.m. 

 

Badplatser  
På vårens arbetsdag var vi ca 40st som deltog. Det arbetades och vi grillade korv och fikade. 

Som vanligt var det massvis med tång som krattades upp och badstegar som hittade sin plats.  

Under hösten har vi rustat upp badförrådet, förstärkt hopptornets infästningar, bytt ut trasiga 

trappsteg, gjutit gångar och trappor mm.Under 2014 kommer toaletterna få ett rejält 

ansiktlyft. Vassdal o Gröna vik har haft interna arbetsdagar, närboende tog hand om arbetet. 

 

Midsommar i Gröna vik 

Midsommarfirandet gick bra och vi hade som vanligt kioskförsäljning, chokladhjul, 

fiskdamm, korvförsäljning, lotterier mm. Många kom på förmiddagen för att hjälpa till att klä 

och resa midsommarstången. Brännöpojkarna spelade till dans o lekar. 

 

Sommarungdomarna 
Sommarungdomarna har under sommarlovsveckorna klippt gräs, tömt sopor, målat skjul och 

skött underhållet för våra badgäster i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik.  

 

Simskolan i Ramsdal 

Årets simskola drog till sig ett fyrtiotal barn som lärde sig simma. Alltid lika roligt. 

Simskolelärare var Alice Nordmark med Lisa Bradley som assisten. 

 

Beachvolleycupen 

Söndagen den 21 juli deltog hela 13 lag i turneringen. Mycket folk som såg på i fint väder. 

Till 2014 kommer beachvollybollplan få ny sand (sjösand), nya bänkar, nya stolpar och nät. 



Danserna på Brännö brygga 2013 

Vi hade 8st danser i år. Strömma hoppade av i sista stund på ett klumpigt och tråkigt sätt. 

Vi fick Kulturbåtarna att ställa upp med M/S Svea med kort varsel om än med ett lite 

annorlunda koncept. De gick ut på korta gratisturer med turister och brännöbor.  

Detta möttes av blandade känslor. Många barnfamiljer, äldre samt turister uppskattade turerna 

medan vissa hade önskat att båten låg vid kaj hela tiden. 

Henrik Åkerblom bokade banden till årets danser och kommer så göra till 2014 också.  

 

Kiosken i Husvik 

Kiosken var utarrenderad till Pernilla Rehnberg som drev den ihop med sina flickor. 

Tyvärr var det ett tillhåll för en mindre krets ungdomar och vi drabbades av vandalisering och 

inbrott vid ett antal tillfällen under sommaren. 

 

Brännö Gille 

Jens meddelade att de inte hade tid i år men funderar på att återkomma 2014. 

 

Fotbollsskolan 
Årets fotbollsskola av stapeln och som vanligt deltog en stor skara entusiastiska barn mellan 7 

och 13 år gamla, 82st. 19 ledare skötte om allt, såsom inskrivning, sjukvård, utfodring, 

teknikträning, matcher och tävlingar. Barnen fick även detta år en t-shirt som alla spelade i 

och som de stolt kunde bära hem som ett minne för årets kämpainsats. 

 

Fotbollscuperna 

Lillen cup 

Turneringen spelades i strålande solsken. 36 barn deltog, vilket är nytt rekord. De delades in i 

6 olika lag och ombads att hitta på ett namn till laget. Efter många välspelade och jämna 

matcher stod Köttbullarna som slutsegrare följt av Lol och Brännö FC. 

 

Hunk Cup 

Även denna turnering spelades i strålande solsken och i år i en lite annorlunda form. 

Spelplanen flyttades ut från borgen och gjordes något större så antalet utespelare nu var 4 

istället för som tidigare 3. Förändringen gjorde att det blev mer likt vanlig fotboll och den 

allmänna uppfattningen, bland såväl spelare som publik, var att det blev till det bättre. 

6 lag deltog, alla mötte alla. Till slut stod det gamla klassiska laget Taxarna som vinnare. 

 

Brännöloppet 

I årets Brännölopp deltog 160st (nästan en dubblering från året innan) i något av våra 3 lopp.  

Väldigt roligt! Till 2014 har vi en del roliga idéer för att göra det till en familjeaktivitetsdag. 

 

Friidrottsskolan  
Under två dagar i juli ordnade Anders Palmqvist, en av Sveriges främsta friidrottstränare, åter 

populära och välbesökta friidrottsdagar för det yngre. 40 barn (en ökning med 10st) provade 

på och förbättra sina kunskaper inom olika friidrottsgrenar 

 

Brännö Marknad 
Som vanligt sista lördagen i juli. Fint väder och mycket folk. Stor hattparad med massor av 

barn i olika hattar. Bakrundsmusik under dagen och Hell, Cool, Steel and Force som 

kvällsband. Femkampsgrenar, lotterier, grillad strömming mm. Alldeles för få stånd för att 

kallas marknad. Skall det vara någon marknad av intresse så får det ske ett nytänkande. 

Till 2014 har vi bjudit in fler föreningar att delta i marknaden. 



 

 

Stefan Andersson 

Söndag den 28 juli uppträdde Stefan Andersson på Brännö Brygga. Det var ca 180st betalande 

gäster. Det blev återigen en fin kväll som uppskattades av såväl publik som Stefan Andersson.  

2014 kan Stefan inte komma men kontakten hålls vid liv och han vill gärna återkomma. 

 

Ö-loppet 

Ö-loppet gick in på sitt andra år och det med utökat deltagarantal. Intresset kring loppet var 

stort och till nästa år ökar deltagarantalet än mer. Vi hyr ut aktivitetshuset, Brännögården och 

bistår med våra toaletter i Husvik. 

 

Konstrundan 

Brännö konstrunda hade många utställare och stor publik. 

 

Reparation och underhåll 

I år var det pumpen till toaletterna i sjöbodslängan som gick sönder och fick bytas. Vi har lagt 

ner ny vattenslang till de toaletterna och allt skall färdigställas i maj 2014. 

Diverse reparationer på ramsdalsbadet och målning av en del av våra fastigheter har gjorts. 

 

Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen har inte varit aktiv pga sviktande vuxenengagemang. 

 
Hemsidan och facebook 

Dessa sidor hålls ständigt uppdaterade. Vår facebooksida har över 350 gillare. 

Paola Näslund håller i dessa sidor och 2013 fick hon hjälp av Lukas Sundberg.  
 

Brännöbladet 2013 

Brännöbladet, årgång 38, gavs ut i juni och var i år på 71 sidor. Årets upplaga fick väldigt 

mycket beröm för sitt massiva innehåll. Vi gav även ut ett populärt julnummer. 

Redaktörer var Peter Jonsvik och Karin Colliander och annonsansvarig Conny Skoglund.  

 

Brännöföreningens möten 2013 
Endast 17st medlemmar deltog i årsmötet den 9/3. Mötet gav den gamla styrelsen ansvarsfrihet. 

Under året har vi haft 12st styrelsemöten. 

 

Medlemsregistret 

Under året har vår medlemsansvarige Willy Brink byggt en ny medlemsdatabas och påbörjat 

en uppdatering av alla medlemsuppgifter. Databasen är byggd i FileMaker Pro och ligger på 

en server så att behöriga personer i styrelsen själva kan gå in och söka uppgifter om 

medlemmarna. Den kan även användas för att spara uppgifter om sponsorer, utställare m fl. 

En särskild mailadress - medlem@brannoforeningen.se - är också skapad under året. Mail till 

denna adress styrs för närvarande till Willy Brink och från databasen kan man skicka mail 

med denna adress som avsändare.  

 

Vi har också skickat ut inbetalningskort med julnumret av Brännöbladet för att få 

medlemmarna att betala sin avgift i början av verksamhetsåret i stället för till sommaren och 

vi kan hittills notera en god effekt av detta. 

 

 

mailto:medlem@brannoforeningen.se


 

Organisation 

 

Styrelsen 2013 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Matts Eriksson, ordförande 

Paola Näslund, ledamot och sekreterare 

Maria Lundblad, ledamot och kassör (uteblev från mötena och försakade sina uppgifter) 

Gustaf Hellborg, ledamot 

Henrik Åkerblom, ledamot 

Patrik Häggmark, ledamot 

Willy Brink, ledamot 

Lukas Sundberg, ledamot  

Peter Jonsvik, suppleant (avgick i mars 2014) 

 

Revisorer: Revisorer har varit Barbro Karlund och Käthe Karlsson  

 

Revisorsuppleant: Ing-Marie Ericsson 

 

Valberedningen. Conny Skoglund, Jörgen Näslund och Stina Hall-Hellqvist 

 

Slutord. 
Till slut vill vi tacka alla de medlemmar, sponsorer, funktionärer och boende på Brännö 

som bidragit till Brännöföreningens verksamhet.  

Inte minst oss själva i styrelsen som står för en stor insats och uppoffring av vår fritid.  

Vi önskar samtidigt den nya styrelsen lycka till! 

 

 

 

 

Brännöföreningens styrelse 
 

 

 


