
 
 

Verksamhetsberättelse för Brännöföreningen 2014 
 

Medlemsantal 2014 
Antal medlemmar under 2014 var 642 st. En ökning med 120 st från föregående år. 

 

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

året 2014. Vi kan konstatera att deltagarantalet har ökat markant på de flesta håll. 

 

Brännögården 
Brännögården har under året använts till olika ändamål. 

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

Den har använts som replokal inför ”Sköna skjut i skärgården”, av musikband, vid 

konstvandringen mm. 

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

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

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

Vi planerar inför en omfattande renovering och upprustning. 

 

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset var utnyttjad till olika typer av aktiviteter i egen regi såsom gympa, 

cirkelträning och innebandy. Det har varit uthyrt till seniorgympa, capoeira, orientalisk- och 

afrikansk dans mm. 

 

Gympa och cirkelträning  

Gympan och cirkelträningen har kommit igång på allvar igen med start i januari 2014. 

Det är gympa på måndagar som leds av vår utbildade instruktör Jenny Frost och cirkelträning 

på torsdagar som Ibert Johansson åter leder. Det är uppskattat och grupperna växer stadigt. 

 

Badplatser  
På vårens arbetsdag var vi ca 30 st som deltog. Det arbetades och vi grillade och fikade. Som 

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

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

 

Midsommar i Gröna vik 

Vi hade som vanligt kioskförsäljning, chokladhjul, fiskdamm, korvförsäljning, lotterier, dans 

och lekar till levande musik. Många kom även på förmiddagen för att hjälpa till att klä och 

resa midsommarstången men uppslutningen vid demonteringen är dålig. Det orsakade en del 

problem då det kom alldeles för mycket folk efter att någon anonym brännöbo annonserat till 

GP och lokalradion om vårt midsommarfirande.  

 

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

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

ett visst underhåll av nya Galterövägen och Rödstensområdet på uppdrag av BBSF.  

 



Simskolan i Ramsdal 

Årets simskola lockade inte mindre än 57 st barn som lärde sig simma. Alltid lika roligt. 

Simskolelärare var Alice Nordmark och Nemo Leide. 

 

Beachvolleycupen 

Söndagen den 20 juli deltog otroligt nog 23 lag i turneringen. Vinnare blev Tilo & Ceasar. 

Det spelades på ny sand för året och med nytt nät. 

 

 

Danserna på Brännö brygga 2014 

Vi hade 8 st välbesökta danser. Kulturbåtarna körde även denna sommaren. De gick ut på 

korta gratisturer med turister och brännöbor men låg även vid kaj.  

Henrik Åkerblom bokade banden till årets danser och kommer att samordna dem 2015.  

 

Kiosken i Husvik 

Vi drev kiosken i egen regi. Det var ekonomiskt lyckat och gjorde arbetet för funktionärerna 

vid danserna lättare. Den var dock bara öppen vid våra egna event vilket kanske var tråkigt. 

 

Fotbollsskolan 
I årets fotbollsskola deltog som vanligt en stor skara entusiastiska barn mellan 7 och 13 år 

gamla, 93 st. 17 ledare skötte om allt, såsom inskrivning, sjukvård, utfodring, teknikträning, 

matcher och tävlingar. Barnen fick även detta år en fotbollsskole-t-shirt som de stolt spelade i.  

Andreas Drugge, GAIS, var årets gäst vid avslutningen. 

 

Fotbollscuperna  

Lillen cup 

Cupen hölls av ett antal föräldrar till de aktiva barnen. Deltagare var barnen från 

fotbollsskolan och 5 lag deltog. 

 

Hunk Cup 

I år var 10 stycken lag med och vinnare blev FC Drugge. 

 

Brännöloppet 

I årets Brännölopp deltog ca 170 st  i något av våra 3 lopp.  

 

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

populära och välbesökta friidrottsdagar för det yngre. 30 st provade på och förbättra sina 

kunskaper inom olika friidrottsgrenar 

 

Brännö Marknad 
Sista lördagen i juli i dåligt väder och med få besökare. Hattparad, femkampsgrenar, lotterier, 

grillad makrill mm. Få marknadsstånd. Brännö värdshus deltog med matvagn och 

alkoholservering.  

 

Funktionärsfesten 

Den 13/9 fick alla årets funktionärer chans att följa med på en kryssning med Kulturbåtarna. 

Vi var ett 30-tal som hade det trevligt då vi blev bjudna på välkomstdrink, mat och lite dryck. 

 

 



 

Ö-loppet 

Ö-loppet gick in på sitt tredje år och loppet bara växer och växer. Vi hyr ut aktivitetshuset, 

Brännögården och bistår med våra toaletter i Husvik mm. 

 

Konstrundan 

Brännö konstrunda hade många utställare och ca 700 besökare i det fina vädret.. 

 

Reparation och underhåll 

Vi har lagt ner ny vattenledning till toaletterna i Husvik. 

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

 

 
Hemsidan och facebook 

Dessa sidor hålls ständigt uppdaterade och Paola Näslund är ansvarig.  
 

Brännöbladet 2014 

Brännöbladet, årgång 39, gavs ut i juni. Vi gav även ut ett julnummer. 

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

 

Brännöföreningens möten 2014 

Under året har vi haft 11 st styrelsemöten. 

 

Sommarmötet 2014 

Mötet var utlyst i tid men endast 2 st utöver styrelsen deltog, båda före detta ledamöter. 

Tveksamt om det behövs något sommarmöte då vi har kommunikation med våra medlemmar 

genom hemsidan och facebookssidan. 

 

Ekonomisk Rapport 

Ekonomin i föreningen är stark, vi arbetar kontinuerligt på att få olika bidrag och stöd. 

Sommarens event har varit väldigt lyckade ekonomiskt. Vädret har bidragit till detta.  

Se även separat rapport. 

 

Organisation 

Styrelsen 2014 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Matts Eriksson, ordförande 

Willy Brink, kassör och vice ordförande 

Paola Näslund, ledamot och sekreterare 

Gustaf Hellborg, ledamot 

Jenny Frost, ledamot 

Sara Berner, ledamot 

Lukas Sundberg, ledamot  

Viktor Björklund, ledamot 

Henrik Åkerblom, suppleant 

Patrik Häggmark, Suppleant 

 

Revisorer: Revisorer har varit Barbro Karlund och Lill Emanuelsson  

Revisorsuppleant: Ing-Marie Ericsson 

Valberedningen. Conny Skoglund, Peter Jonsvik och Käthe Karlsson 



 

Slutord 
Till slut vill vi i styrelsen tacka alla de medlemmar, sponsorer, funktionärer och boende 

på Brännö som bidragit till Brännöföreningens verksamhet under det gågna året. 

 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till! 

 

 

 Brännöföreningens styrelse  

 


