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Charlotta Lundgren, Agneta Danielson, Eskil Lundgren och Lars Andersson spelar i sommarteatern Som varje annan dag.
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Ordföranden har ordet
”Hemma igen efter ännu en löprunda till Galterö huvud med tillhörande
bad …” Så inledde jag förra årets brev. Hade tänkt skriva om något annat i
år men ramlar alltid tillbaka till samma tankar, till något som berör.
Idag är det den 6 juni, Sveriges nationaldag, vi har haft värmebölja i en
vecka, minst! Jag har nyss klivit ur havet efter ännu ett skönt bad i arla
morgonstund, en energikick som leder mig in i dagen.
Läste att Håkan Hellström slog publikrekord på Ullevi igår, igen! Kul!
Jag går hemåt, ännu blöt efter doppet, på Brännös slingrande vägar med
blommande träd och doft av syren. Brännö är i stunden som en ända stor
brudbukett och jag tänker på vad ön betyder för mig och får in en av
Håkans textrader i huvudet: ”Nu kan du få mig så lätt”.
Tack Brännö, tack för att jag har turen att leva här! Jag vet att det är
slumpen och att jag är lyckligt lottad, denna nationaldag, att vara född i
Sverige. Jag är inte oberörd utan tänker på alla de som aldrig får chansen
att ens komma i närheten av den frihet som jag själv och många med mig
får uppleva.
Sommaren har som sagt var redan knackat på dörren och Brännöföreningen
står återigen med en proppfull agenda inför stundande tider. Hoppas att
även du har tagit dig ett energifullt morgondopp och orkar hjälpa oss som
funktionärer även i år!
Må väl, var ödmjuk inför livets uppgifter
och njut av sommaren!
Matts Eriksson
Ordförande/Brännöföreningen

4

Vikingatida mynt funnet på Brännö
För tusen år sedan hölls
välbesökta marknader på
”Brännöarna”. Så berättar
de isländska sagorna som
nedtecknades på 1200-talet.
Nu har ett unikt fynd gjorts
på ön.
I Laxdalaringarna Saga och Emil
Skallagrimssons Saga berättas om
den stora marknaden på ”Brännöarna”, som södra skärgården
benämndes. Vilken av öarna som
egentligen avses har varit omtvistat.
Inga arkeologiska fynd eller fasta
fornlämningar har hittills kunnat
bekräfta de skriftliga
källorna. Men nu
kanske gåtan har fått
sin lösning.
Till Brännö marknad kom män ”från
alla de land som vi
har kännedom om”
som det står i sagorna. På Brännöarna
möttes också vart
tredje år kungarna
från de tre riken som
sammanstrålade här:
Sverige, Norge och
Danmark.
Öarna
låg strategiskt till

Myntets framsida

mellan de tre rikena och östra delen
av Brännö Gärde var på 1000-talet
en skyddad hamn för vikingaskeppen.
Nu har ett spännande fynd gjorts på
Brännö: ett vikingatida mynt från
senare delen av 1000-talet. Det lilla
myntet är präglat i Norge av kung
Olav Kyrre (1067-1093), en kung
som ägnade sig mer åt handel än att
föra krig. Det är ovanligt att hitta
norska mynt från den här tiden utanför Norge eftersom de har lägre
silverhalt än andra samtidiga mynt
och därför var svåra att handla
”internationellt” med.

Foto: Carl Oliver Ander
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Myntet hittades för många år
sedan i jordmassor som hämtats
från Brännö Gärde. Det har sedan
dess legat bortglömt i en byrålåda.
Fyndet omfattas av s k hembudsplikt
och kommer att erbjudas staten
till inlösen, förmodligen för att så
småningom hamna i något mörkt
museimagasin i Stockholm.

från ön vill vi dock passa på att vid
några tillfällen under sommaren
visa det för Brännöborna. Läs
på Brännö Lagårds facebooksida
vilka dagar myntet kan beskådas i
Lagår’ns utställning. Välkomna!
Dan Lorén
Fil mag i arkeologi och ledamot i
Brännö Lagårds styrelse.

Innan det lämnas in och försvinnar
Lästips: Helge Bjulén,
”Brännö under 1000 år. Från 900-tal till 1900 -tal”.

Hantverk med ull och nåltovning på
Brännö i sommar
Det finns oanade möjligheter när man jobbar med nåltovningstekniken.
Från den allra minsta skulptur till större verk, utsmyckning av redan befintliga ullprodukter såsom tröjor och ulltyg. Eller varför inte laga sina ullstrumpor.
Nåltovning är en teknik som används för att filta ullen. Med hjälp av nålar,
som är utrustade med små hullingar, manipulerar man ullfibrerna. När man
sticker nålen fram och tillbaka i ullen fastnar ullfibrerna i hullingarna och
föjer med i nålens riktning. Då packas ullen ihop och tovar sig utan vatten
och såpa som är den vanligaste tovningstekniken. Kallas också för torrtovning.
I Juli kommer vi att ha Workshops i olika hantverk här på Brännö. Det
kommer att finnas möjligheter att köpa material och verktyg. Hör av dig till
mig om du är intresserad.
Ha en god sommar med mycket inspiration och hantverk.
Ebba Byttner, Brännö Lammskinn & Ull, 0733 931183

Myntets baksida
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Foto: Carl Oliver Ander
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Brännö Amnestygrupp firar i år 30 år.

Simskolan i Ramsdal
Med start måndagen den 18/7 har vi som vanligt simskola i Ramsdal!
Simskolan och märkestagningen håller på måndag till fredag under
veckorna 29 och 30. Anmälan sker direkt på plats till simlärarna i
Ramsdal fredagen den 15 juli klockan 10 till 12. Barn från fyra år och
uppåt är välkomna!

Gå med i vår Amnestygrupp!
Gruppmedlemmarna har växlat under
åren men några har hängt i under alla
år sedan vi startade år 1985. Vår huvudsakliga uppgift har varit att skriva
brev till ministrar, presidenter och
diplomater om att frige människor som fängslats enbart på grund av sina
åsikter. Vi har skrivit till snart de flesta länder i världen. Sedan några år arbetar vi mest för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter
i Iran, men
lördagen
den
vi skriver också brev för en del andra fall.

Simskoleavgiften är 300 kr för
icke-medlemmar, och 200 kr om barnet är medlem
i Brännöföreningen. Observera att minst en vuxen
i familjen också måste vara medlem. Avgiften kan
betalas kontant vid anmälan eller i förväg till Brännöföreningens plusgiro 4 85 85-4. Det går även att
betala med Swish: 123 680 44 88. Ange barnets
namn och ”Simskola” på inbetalningen.

Välkommen till

den 26:e Amnestydagen på Brännö

30 juni kl.1618
Årets simpromotion blir fredagen den 29/7 klockan
på kyrkbacken
13.00.

Mellan 1986 och 2014 arrangerade vi årligen ”Amnestydagen på Brännö”
Simborgarkväll med hjärt- och lungräddning äger
lördag eftermiddag en vecka efter midsommar, med artister, lotterier och
rum onsdag den 27 juli klockan 19.00.
tog en paushar
förra
året men
servering. Tack vare alla er som besökteVievenemanget
vi samlat
in nu kommer vi igen
Varmt välkomna!
mycket pengar till Amnestys verksamhet. Sedan ett par år nöjer vi oss med
Som vanligt
bjuder
vi på
fiskdamm, lotterier, mat, fika,
att skriva brev – och lite hjälp till portopengar
får vi genom
bössan
i Brännö
Välkommen till
information
om
Amnesty
och
de fall vi arbetar med i vår
Handel.
grupp och många fantastiska artister. Alla insamlade
Under hösten 2016 planerar vi en film-medel
och informationskväll
påtill
Brännö.
går oavkortat
Amnestys verksamhet.
- För din tandhälsa
Mer information kommer att anslås när vi närmar oss.

TEAM ÅSUM

Vi vill gärna ha nya medlemmar i gruppen
– International bildades för 51 år sedan (1961) genom att en
Amnesty
advokat, Peter Benenson, skrev en uppmärksammad artikel om ”de
kontakta undertecknad om du är intresserad!

engelsk
glömda
fångarna”, efter att ha läst om två portugisiska studenter som blivit fängslade för
att ha skålat
för friheten. Det startade rörelsen Amnesty International med syftet
Grupp 326 i Svenska sektionen av Amnesty
International
att
försvara
åsikts‐ och religionsfrihet. Amnesty idag har utvecklats till en
Genom Gill Widell (tel: 0709-458093)
världstäckande organisation med över tre miljoner medlemmar i 150 länder. Ett
internationellt sekretariat finns i London. Sedan 2010 är Salil Shetty från
Bangalore i Indien internationell generalsekreterare.

-

031-20 80 64

Den svenska
sektionen
av Amnesty International bildades 1964 av advokaten
P.S.: Ett väldigt enkelt sätt att stödja Amnesty
är att
bli sms-aktivist:
Hans‐Göran Franck och författaren Per Wästberg och har nu drygt 90.000
Skriv bara ett sms med texten AKTIVIST
samt ditt för- och efternamn
medlemmar och många givare, ca 180 arbetsgrupper av frivilliga och också ett
och skicka till 72 970. Sedan får du varannan
aktion iatt
skriva Göteborg och Malmö. Lise Berg är
sekretariatvecka
med en
anställda
Stockholm,
generalsekreterare
och Sofia Halth är ordförande i den svenska sektionen. Tandläkarhuset Kungsportsavenyn 30, Göteborg
under. Läs mer på www.amnesty.se/sms.
D.S.

e-mail: info.teamasum@ptj.se • www.teamasum.se
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Vår lilla grupp på Brännö startade 1985 och vi har arbetat för ett stort antal
åsiktsfångar sedan dess och tack vare alla generösa Brännöbor har vi kunnat
förmedla mycket pengar till Amnestys verksamhet. Vi träffas ungefär en gång i
månaden, ca en och en halv timme, och då skriver vi brev till ministrar och andra
om våra fall och diskuterar hur vi ska arbeta framåt. Vi vill gärna ha nya
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Brännö Varv
Restaurangen får sällskap av klädbutik, hälsocenter och konsthappenings. I år ska räkorna
på Café Varvet räcka till alla.
– Vi har skaffat en ny kylcontainer så nu kommer vi att klara det, säger Johan Schmeling.
Sommaren på Café Varvet rivstartade med fotbolls-EM i Frankrike som drog igång 10 juni.
Restaurangen visar matcher på storbilds-skärm
med bra ljud och läktare för att få till den rätta
stämningen till Sveriges och de ande andra lagens
matcher. Sveriges första match spelades mot Irland 13 juni och finalen spelas 10 juli. Värd för
fotbollen på Varvet hittar vi norrlänningen Karl
Andersson, som tillsammans med sin flickvän Johanna Oxling drev och byggde upp Café Varvet
under fyra år. De båda beslöt sig dock för att gå
vidare mot nya utmaningar efter förra säsongen
så att Karl nu väljer att komma tillbaks för ett
gästspel med quiz, tävlingar och peptalk inför
matcherna är en riktigt trevlig överraskning för
många stammisar på Varvet.
Men det är långt ifrån den enda nya satsningen
på restaurangen berättar Johan den tidiga vårdag
vi träffas.
– Programmet är inte helt spikat ännu, men vi
har redan klart med flera nya saker, säger Johan
Schmelling.

Det är fortfarande tidig vår och kylan biter i skinnet. Plankorna i serveringen skrubbas och den
nya kylcontainern lyfts på plats. I bakgrunden
hörs slipmaskiner och skrapande när båtägarna
gör i ordning sina båtar och drömmer om värme
och sommar. På uteserveringen samsas flaggspel,
båtdetaljer och en moraklocka med hängmattor,
hummertinor och vattenskidor. Just miljön var
en av de saker Johan Schmelling föll för när han
kom till varvet.
– Jag älskar stället. Just den här blandningen av
Söderhavet, industri och skärgård är helt unik.
Det är som att tiden har stått still, tar du en bild
här och lägger på ett svartvitt filter så ser det ut
som bilden är tagen på 30-talet. Det finns väldigt
få såna här platser kvar och jag vill verkligen bygga vidare på det som Johanna och Kalle skapade
när de först drog igång cafeet, säger Johan.
Till sin hjälp har han Li Wallin och Sofia Haase som är ansvariga för den dagliga driften och
personalbemanningen. Och Emilio Mir har satt
ihop årets cocktails, som är årets stora nyhet i baren. Tillsammans med ett 15-tal fler anställda så
är de gänget som kommer ta hand om alla gäster
i sommar.

dan förra året, men det är först nu han tagit över
driften helt. Han är krögare sedan många år tillbaks, men har också en arrangerat flera stora evenemang, både inom sport och musik. Ett tidigare
projekt som Johan jobbat med är musikfestivalen
på Knarrholmen som var tvungen att lägga ned
efter att ön såldes till ett privat byggföretag.
– Jag märkte att jag saknade skärgården efter det,
så när den här chansen dök upp så nappade jag
direkt, säger Johan.
Han ser fram emot att ha Brännö Varv som arbetsplats och tar med familjen och hyr ett hus
under de mest hektiska sommarveckorna.
– Att få vara ute och verka i den här miljön varje
dag känns fantastiskt, säger han.
Johan laddar för en hektiskt sommar och berättar att det också kommer att bli flera kultursatsningar i anslutning till caféet.
– En hel del konserter är redan bokade och även
några minifestivaler. Många konstnärer har hört
av sig, både lokala och från andra ställen, så ni

kan nog räkna
med en del vernissager och konstinstallationer i sommar också. Och så
teater så klart, med
Järnstudions pjäs
uppe i teatertältet.
Soliga dagar lär ni
nog hitta DJs på terrassen också.
Men trots att det blir mycket jobb ser han redan
en fortsättning.
– Mitt mål är att ta vid där Johanna och Kalle
slutade och att fortsätta driva verksamheten i
flera år framöver. Så länge inte ett privat byggföretag kommer och köper hela Varvet så är jag
kvar, säger han och skrattar.
Eskil Lundgren
Mer info om sommarprogrammet
hittar du här:
http://brannovarv.se/evenemang

– Det känns som om vi fått ihop ett riktigt dreamteam, säger Johan.
Menyn kommer att påminna om förra årets med
havstacos och räkplanka, men har också utökats
med wraps och sallader att ta med till stranden.
Alla barn kan i sommar välja mellan tacos, pizza
eller pannkakor och för den som vill ha nåt lite
lättare i solen så finns även smörrebröd och en
ost-och charkplanka på menyn.

Foto: Marcus Vildhav

Emilio Mir, Johan Schmeling, Sofia Haase,
Li Wallin
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– Vi vill att det ska bli ett utflyktsmål och en mötesplats för gammal som ung på Brännö, oavsett
om de kommer för att köpa med nåt till stranden, ta en fika, äta middag eller ta en drink på
terassen, säger Johan Schmelling.
Johan kom in i verksamheten på Brännö Varv re11

Dans på Brännö Brygga
I skrivande stund är nästan alla band bokade för årets danser på
Brännö Brygga, de så kallade torsdagsdanserna. Vad gäller artister och band bygger deras repertoar på tradition och variation. De
får gärna ha en koppling till Brännö. Det ska vara dansant och det
får inte saknas vals.

brännöPOJKARNA

Dansen startar ca 19:30 och håller på till 22:00, med en paus runt 21:00. Kvällen
inleds alltid med ”Det är dans på Brännö brygga” i samband med att skärgårdsbåten lägger till vid Husviks brygga.

Spelschema, sommaren 2016
30 juni

Stackars pojkar med Gunnel

7 juli

Brännöpojkarna

14 juli

Band tillkännages senare

21 juli

SALLT

28 juli

Larkners

4 aug

Brännöpojkarna

13 aug

Säsongsavslutning med fyrverkeri.
Brännöpojkarna med gäster

Brännöpojkarna
Lasse Gustavsson:
sång, fiol, dragspel.
Per Umaerus:
sång, gitarr.
Hans Bergman:
saxofon, klarinett.
Per Lidén:
gitarr.
Roger Alfjärd:
el-bas.
Mikael Colliander:
trummor

Larkners
Thomas Larkner:
Trummor o sång
Madeleine Larker:
Piano, keybord o sång
Thommy Schyberg:
Gitarr o sång
Björn Schyberg:
Sologitarr
Tore Malmenlid:
Bas o sång

BJUDER UPP TILL DANS
PÅ BRÄNNÖ BRYGGA
25 JUNI, 2 & 23 JULI.

Stackars pojkar med Gunnel
Gunnel Samuelsson:
saxofon.
Peter Nilsson:
sång.
Peter Möller:
piano och orgel.
Ulf Lagerberg:
gitarr.
Stig Svensson:
bas.
Finn Larsson :
trummor.
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Ralf Olofsson
Lars Thomasson
Greger Johansson
Dan Ericsson
Bertil Bernhardsson
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SM-Guld

STRÖMSTAD
KOSTER

Två glada Svenska Mästare! My Ståhl och Alva Näslund tog
tillsammans med sina 19 lagkamrater i Jags (GCO) en makalös
seger i Cheerleading i Malmö i Maj.

GREBBESTAD

På Brännö Rödsten samlades närmare 100 Brännöbor för att
hylla de två tjejerna. Ett fantastiskt mottagande! Vi hoppas på
repris nästa år.
SMÖGEN

Text: Fredrik Ståhl

LYSEKIL
FISKEBÄCKSKIL

3-DAGARSKRYSSNING

GÖTEBORG-STRÖMSTAD

Nu kan man äntligen resa med skärgårdsbåt
mellan Göteborg & Strömstad igen. Kryssa
mellan skären och fiskelägen i det fantastiskt
vackra Bohuslän. Avgångar juni-juli-augusti.

MARSTRAND

GÖTEBORG

NYHET: LÖRDAGSDANSER PÅ BRÄNNÖ BRYGGA!
9 juli • 23 juli • 6 aug kl. 19.00 - 22.00.

Boka via vår hemsida: www.vastkustlinjen.se eller på 031-10 10 15
14

Foto: Bibbie Friman
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Brännö Ungdomsklubb
Det har gått ett tag sedan Wendy Skoglund tog saken i egna
händer och startade en ungdomsklubb på Brännö, hösten 2015.
Vi som arbetar här (Wendy Skoglund, Martha Persson, Catherine
Kihlgren och Rickard Hellström) har med glädje sett hur det vuxit
fram en kärna av barn som besöker oss när vi håller öppet. Det
är kul och stimulerande att kunna erbjuda barnen en möjlighet
att umgås och ha allmänt kul, på en torsdag.
Kostmedvetenhet
Vi har fått frågor om hur vi ser på barns godisätande när vi kör våra torsdagar
på Brännögården. Vi arbetar aktivt med att subventionera de lite mer nyttiga
alternativen. T ex serveras gratis frukt vid varje tillfälle, korv med bröd säljs för
den IKEA-bekanta prislappen fem kronor och vatten är den enda drycken som
serveras. Visst utbud av godis finns också att köpa. Vi tar dock tacksamt emot
förslag på hur ni ser att vi skulle kunna gynna klubben som helhet ännu mer i vår
koststrategi.
Brännögården renoveras
Under hösten kommer Brännögården genomgå en välbehövlig renovering, en
händelse som kommer att påverka Ungdomsklubben på något sätt. Vi kommer
försöka kommunicera exakt hur detta kommer att påverka våra torsdagar.
Aktivt vuxendeltagande
Under våren har vi tyvärr tvingats skära ner på antal tillfällen då vi som hjälper
till inte riktigt räckt till i personalstyrka alla gånger. För tillfället har vi endast Ungdomsklubb torsdagar jämna veckor. Vårt mål är fortfarande att kunna ha öppet
varje torsdag som förut. Men för att kunna garantera detta behöver vi Er hjälp.
Var och När?
Ungdomsklubben håller till på Brännögården torsdag 18.00 – 20.00 jämna
veckor. Barn och unga mellan 8 och 13 år är välkomna. Sista tillfället för vårterminen är torsdag den 16:e juni.
Kostnad
Kostnad för medlemmar i
Brännöföreningen:
100 kr/ termin och barn
Kostnad för icke-medlemmar:		
200 kr/ termin och barn
Betalning sker lättas via
Swish: 123 267 12 95 eller via
Plusgiro: 4 85 85 – 4

Sommarteater!
Rollspel, improvisation och lek
leds av professionella dramapedagogen Elizabeth Neale,
som bor på ön. Datum + pris tillkännages senare.
Om du är intresserad maila
beth.neale@liveco.uk med ditt barns namn och ålder.

Ange barnets namn och ”Brännö Ungdomsklubb” vid inbetalning.
16
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Vide Vale
Vide Vale – kallar sig en grupp
personer på ön som gjort en
behjärtansvärd insats med att röja
sly, fräscha upp och måla det gamla
kumlet på Veddevaln. Nu kan man
säga att det gör skäl för det nyare
namnet .

Kanske var det just därför denna
bergstopp under många år blev
platsen där Brännöborna hade sina
påskfyrar. Platsen var egentligen
opraktisk när det gällde att släpa upp
allt material till en rejäl påskbrasa.
Förutom alla julgranar, träd och ris
gick ett antal uttjänta ekor, tjärtunnor
och annat brännbart upp i rök. Det
fanns andra höga berg på ön som var
betydligt mer lättåtkomliga. Men
kanske var det den gamla traditionen
som styrde.

omöjliggjordes fortsatt eldning och
påskelden flyttades ner till gärdet.
Kumlet som lotsarna lät bygga
på platsen 1879 bär det officiella
namnet
Brännö
Kummel.
Sjöfartsverket skrotade för flera
år sedan ett antal gamla fyrar och
kummel när de inte längre hade
någon funktion för fartygstrafiken.

Dagens
navigationshjälpmedel
fungerar oberoende av enslinjer och
pejlingar.
Kulturgruppen Brännö Historia
hade tidigare med många öbors hjälp
återuppbyggt Brännö Utkik. Nu fick
gruppen frågan från Sjöfartsverket
om att ta hand om kumlet. Som
ordförande för Brännö Historia
denna tid hade jag nöjet att ”kvittera”
ut det från verket till Brännöborna.
Det är därför riktigt glädjande att se
kumlet så vackert idag.
Göte Westberg

Foton: Ingela Hellqvist

När husbyggnationen så småningom
kröp allt högre upp på berget så

Anders Berglund, Ulf Kristensson,
Janne Almgren och Ragnar Svensson

Förr, i orostider när fiendestyrkor
närmade sig vårt område, tändes ett
band av varningseldar på de högsta
bergen längs kusten och på öarna.
Enl. sägen lär denna plats på Brännö
har varit just Vedden eller Veddevaln.
Hur riktigt det är vet väl ingen idag,
men många sägner har visat sig vara
mer sanna än man först kunnat tro.
18
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Gökottan – En kär tradition
Årets gökotta på Kristi himmelsfärdsdagens morgon bjöd på fint väder och
stämsång. Ett hundratal personer hade kommit för att lyssna och sedan
delta i allsång och gemensam picknick. Särskilt kul att många barn fanns
med och kunde sjunga de sånger de lärt sig i skolan.
Kören ”återuppstår” varje år och kommer ursprungligen från delar av
Piratkören, som tidigare fanns på ön. Vi kommer att fira 25-årsjubileum av
Gökottan 2017 och hoppas att traditionen fortlever ännu många år och att
även nyinflyttade upptäcker den.
Eva Lycke

Friidrottsskolan 2016
Varje sommar arrangerar Brännöföreningen en friidrottsskola för barn och unga mellan 8 och 13 år. Friidrottsskolan brukar ledas av Anders ”Palmas” Palmqvist, en av
Sveriges absoluta topptränare i friidrott med nationella
och internationella meriter. Anders arbetar med elitsatsande ungdomar.
Han har 15 års erfarenhet med landslaget, ansvar för sprintutveckling i
Sverige och internationellt samt talangutveckling på Friidrottsgymnasiet.
Plats: Fotbollsplanen på Brännö
Datum: 21-22 juli
Ålder: 8-13 år
Tid: Kl 10 till 13
Kostnad: 100 kr för medlemmar i Brännöföreningen och 150 kr för icke-medlemmar.
Avgiften kan betalas kontant vid anmälan
eller i förväg.
Swish: 123 390 79 87
Plusgiro: 4 85 85-4
OBS! Ange vad och för vem inbetalningen gäller.

Foto: Roland Vejbin

Skall ni fira något eller ha
gäster på en liten picknic?
Njut då av en underbar utsikt!

Hyr Brännö Utkik
Lämplig för ca
10 personer

Taxi/Färdtjänst Brännö
031-757 99 80
Telefontid:

måndag - fredag
lördag - söndag

7 - 21
9 - 21

Taxi Brännö drivs av Steens Transport & Entreprenad KS AB

Kontakt: Bo Olsson
Tel. 031-97 15 14, 0705-686500
20
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Synnöves gympa
Avslutningskalas i Lönndal
Ett glatt gympagäng njöt av aftonsol och god mat i Lönndal en vacker kväll
i maj. De firade avslutningen av den trettiotredje terminen med Synnöves
gympa.

Foton: Carin Bjarsch

Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Fönsterputsning

0737 166 315
wendy@mrsmopp.se

Husägare!

Vi kan städa mellan
hyresgäster!

Lita på oss, vi fixar ert hem !

Professionell städning på Asperö, Brännö, Donsö och Styrsö.
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Vikingaskeppet på Brännö
Originalet hittades i Foteviken i Skåne.
Kopian, som fick namnet Starkodder, sjösattes för tjugo år sedan och har nu sin
hemmahamn på Brännö.
– Det är så häftigt att vara ute med den. Överallt möts man av glädje och upphetsning, säger
Henrik Wallgren, som var med och tog vikingaskeppet till skärgården.
Det är sällskapet Vikingatida skepp, SVS, som
byggde Starkodder i samband med vikingautställningen på Eriksberg. SVS är en ideell förening i Göteborg som utöver Starkodder också
äger skeppet Vidfamne, som på sommaren
ligger vid Klippans ångbåtsbrygga i Göteborgs
hamninlopp. Starkodder sjösattes 17 mars
1996. Det är en kopia av en liten krigsbåt.
Den är snabb och inte så djupgående.
– Den är perfekt om man vill vara ute några dagar i skärgården. Den är lätt att ro och
med bra vind flyger hon fram. Det händer att
vi seglar förbi andra båtar när vi är ute, säger
Henrik Wallgren.

Tekniken, som är lika gammal som genial,
kallas råsegling och karaktäriseras av det stora
rektangulära seglet.
– Seglet blir som en stor vinge som lyfter båten. Det är häftigt att känna att en tusen år
gammal teknik verkligen funkar. Och trots enkelheten är det otroligt komplext och flexibelt.
Man kan trimma och fixa hur mycket som
helst och blir aldrig färdiglärd, säger Henrik
Wallgren.
Innan båten hamnade på Brännö låg den ett
par år på land utanför Vikingagården i Ale.
Henrik som hade blivit mer och mer besatt av
vikingar och vikingasegling och gick i tankar
på att bygga en egen båt på Brännö när han
fick korn på Starkodder via datorn.
– Det var precis en sån båt jag hade tänkt mig
och de blev glada när jag tog kontakt, säger
han. SVS sa okej till att lägga båten på Brännö
och Henrik samlade ihop ett gång Brännöbor
och rodde och seglade sedan ner båten via
Nordre älv och Björkö.

en återhämtning av den förlorade kunskapen
med råsegling så som vikingarna gjorde det.
Vissa saker har helt fallit i glömska så då får
man försöka fundera ut hur de gjorde igen, säger Henrik Wallgren.
Själv åker han i maj och juni ut på ett sex
veckor långt äventyr på det betydligt större vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre. Skeppet är världens största vikingaskepp och seglar
i år från Haugesund i Norge över Atlanten för
att avsluta i mitten av september i New York.
– Jag är med från start och kommer att segla
via Island, Grönland och New Foundland till
Quebeck i Kanada. Där mönstrar jag av för
att sen ansluta i september igen, säger Henrik.
Han hoppas under resan få träffa på inuiter på
Grönland och andra spännande människor dit
de kommer.
– Jag har ju vuxit upp med Röde Orm och allt
det där och alltid känt att det är mitt ursprung.

Jag tänker på vikingarna såsom väldigt inkluderade och inte alls så våldsamma som folk fått
för sig. För dem fanns inga länder, de var upptäcktsresande och poeter. De slog sig ner dit de
kom och uppgick i folket där och tog sen med
sig inspiration hem. Nu får jag chansen att leva
ut det där, säger han.
Eskil Lundgren
Fakta Vikingaskeppet Starkodder
Längd 10 m
Bredd 2,6 m
Byggd i ek
Bruttovikt 1,5 ton
Mast av gran
Segel i linne
Segelyta 29 m2
6 par åror
Ingen motor
Djupgående 0,5 m med
styråra 0,75m

– Det var mäktigt. Älvdalen och Brännö är
ju en kända trakter i vikingasammanhang. Det
finns fullt med lämningar och Brännö nämns
bland annat i flera isländska sagor. Det är verkligen kul att det kommer tillbaka ett skepp hit
från den tiden, säger han.
Sedan Starkodder landade på Brännö har båten seglats av föreningen framför allt på måndagar, något de planerar att fortsätta med även
i sommar. Föreningen är öppen för alla, så om
du är intresserad är det bara att gå med och
komma ner till bryggan på Brännö varv.

Henrik Wallgren
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– Det finns många riktigt duktiga seglare i föreningen. De har ju hållit på i många år. Jag lär
mig nya saker varje gång vi är ute. Det blir som

Vidfamne med sitt randiga segel möter Starkodder
utanför Känsö sommaren 2015. Starkodder med drakhuvudet på plats i fören

Foto: Henrik Wallgren
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Alltid ett
steg före!

Fotbollsskolan 2016
I strålande sol gick Brännö fotbollsskola 2015 av stapeln, på fotbollsplanen under några svettiga och roliga dagar mitt i juli. Efter idogt
kämpande, snubblande och sparkande, och efter straffsparkstävling
och ruscher mellan koner, hoppande över häckar, krypande, och så
skott - var alla vinnare! Saft dracks och kanelsnäckor åts i stora lass.
Efter prisutdelning, diplom, hurrarop och gruppfoto skildes vi åt.
Men nu är det dags igen! Fotbollsskolan med - som vanligt! - ny färg på tröjan och med chans
att hitta lite nya goa sommarkompisar. 12-14 juli, med start kl 10 för de yngsta (7-8 år),
kl 11.30-12.30 (9-10 år), och kl 13-14 (11-13 år). Kostnad: 150 kr för medlemmar i Brännöföreningen, och 200:- för icke-medlemmar.
Swisha gärna pengar, till 123 390 79 87; skriv ”Fotbollsskola” och barnets namn.
Det går också bra att betala kontakt vid start. Föranmälda har företräde i det fall tröjorna
tar slut.
OBS! första dagen ska alla komma en ½-timme innan start (i respektive grupp) för inskrivning, betalning och tröjutdelning. För anmälan och mer information ring/SMS:a
Head coach/Rektor Anders Ekbom 0766-22 92 02, eller maila: anders.ekbom@gu.se.
Alla killar och tjejer mellan 7-13 år är välkomna!
Anders Ekbom

Got Springs Sweden AB är ett
företag som är etablerat i Göteborg
sedan 1958. Under åren som gått
har vi expanderat till en av Sveriges
mest moderna fjäderfabrik.
Kontakta oss gärna för mer information.

Got Springs Sweden AB | Fotögatan 2 | 414 74 Göteborg
Telefon 031-12 24 25 | Fax 031-42 38 55
info@gotsprings.com | www.gotsprings.com
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Glada bolltrollare under Fotbollsskolan 2015

Foto: Anders Ekbom

27

KA PEL L & S IT T BR UNNSKAPELL
SPRAY H O O D • MAR INSÖMNAD
MAT T L ANGET T ERING

Känsö en lockande men
besvärlig ö söder om Brännö.
2015 o 16 har varit händelserika år vad
beträffar Känsö och turerna runt denna ö.
I början av 2015 träffades några från skärgården och representanter för garnisonen
på Käringberget för ett informellt samtal
på Donsö. Undertecknad menade att det
kunde finnas möjligheter att komma överens om ett arrendeavtal mellan Brännöborna och försvaret rörande Känsö. Försvaret
och Fortifikationsförvaltningen nappade
på detta och under våren förhandlades
det. Nils Ekberg och vår advokat Christer Erlander skötte förhandlingarna och
ett avtal skrevs under den 6 juli 2015. På
ett extra möte i Samfällighetsföreningen
godkändes avtalet med 2/3 majoritet efter en het debatt där styrelsen omväxlade
beskylldes för att ha gjort ett dåligt arbete
och av andra hade mera positiv kommentarer. Beslutet överklagades av några personer med en uppsjö av anledningar varav
det slutligen bedömdes att klagomålet på
den lilla annonsen i tidningen kunde fälla
avgörande till de klagandes fördel.

Redegatan 9 • Långedrag • 0705-92 31 96 • www.kapellteknik.se
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Ett nytt extra möte beslöt hållas och motståndarna till beslutet startade en intensiv
kampanj med brev till de flesta delägarna.

Kritiken gick ut på att föreningen skulle
ta en stor risk med att teckna avtal utan
att Känsö först sanerats från skadliga
föroreningar. Arrendet var alldeles för lågt
i jämförelse med Göteborgs kommuns
arrenden.
I föreningens stadgar fanns en klausul
om att eventuellt överskott endast kunde
användas till den samfällighet som
genererat det dvs. i detta fall Känsö.
De flesta farhågorna tillbakavisades men
användningen av pengarna utanför Känsö
krävde en stadgeändring. Denna beslöts
senare på ordinarie stämma.
Efter ett stormigt möte fick inte
arrendeavtalet 2/3 majoritet utan endast
enkel majoritet därmed föll förslaget,
innebärande att Fortifikationsverket
driver Expropriationsansökan vidare.
En analys av nej-sägarna visar på olika
motiv; Pengar NU och så MYCKET som
möjligt, att få bort militären från Känsö ,
andra tycker att det är för mycket tvister
runt frågan och önskar att den avslutas.
Hans Bränning
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Framtidens båtliv
Tänk om det inte skulle kosta så
mycket att äga en båt.
Du som båtägare kan hyra ut din
båt på ett enkelt och säkert sätt när
du inte använder den.

Framtidens båtliv
och din budget.

Tänk om du inte skulle behöva
någon kunskap om båtliv för att
Tänk om man skulle kunna jobba med båtliv.
komma
utatt dela
påmedhavet.
Du
som har erfarenheter
dig av eller utbildning för att kunna ta uppdrag
kan jobba som instruktör, skeppare, värd eller värdinna.
Du
som
inte
känner
dig säker kan
Tänk om man skulle kunna komma ut på havet utan att äga en båt.
Du
som
drömmer
om
havet
kan
hyra
en
båt
som
passar
dina behov och din
budget.
värd
Tänk om man skulle kunna hyra en instruktör, skeppare,
Tänk om du inte skulle behöva någon kunskap om båtliv för att komma ut på
eller värdinna helt utifrån dina
jobba med båtliv.
havet.
Du som inte känner dig säker kan hyra en instruktör, skeppare, värd eller värdinna
ochoch önskemål.
Du som har erfarenheter att dela heltbehov
utifrån dina behov
önskemål.
med dig av eller utbildning för att
kunna ta uppdrag kan jobba som
instruktör, skeppare, värd eller värdinna.
Tänk om det inte skulle kosta så mycket att äga en båt.
Du som båtägare kan hyra ut din båt på ett enkelt och säkert sätt när du inte
använder den.

Tänk om man skulle kunna
komma ut på havet utan att äga
en båt.
Du som drömmer om havet kan
hyra en båt som passar dina behov
Hur är detta möjligt?
Äger
du ingen båt men vill komma
Hur
är detta möjligt?
Äger du ingen båt men vill komma ut?....Redan nu kan du hos Sjösportskolan boka
enut?....Redan
kojplats på befintliga äventyrsseglingar
destinationer
och
nu med olika
kan
du
hos
svårighetsnivå. Vi har i sommar seglingar till Skottland, Färöarna och Skagen och i
höst kommer vi även erbjuda att boka plats på schemalagda seglingar i solsäkra
Sjösportskolan
boka
en
kojplats
Kroatien. Du kan också hyra båt genom oss.
Vill du lära dig mer?.....För dig som vill lära dig mer så finns ett stor utbud av
på befintliga äventyrsseglingar
med olika destinationer och
svårighetsnivå. Vi har i sommar
seglingar till Skottland, Färöarna
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och Skagen och i höst kommer
vi även erbjuda att boka plats
på schemalagda seglingar i
solsäkra Kroatien. Du kan
också hyra båt genom oss.
Vill du lära dig mer?.....För dig som
vill lära dig mer så finns ett stor
utbud av intensivkurser allt från
Förarintyg och Manövreringskurser
till Fartygsbefäl klass 8 och ECDIS.
Vi har även kurser för barn och
ungdomar. Uppgradera ditt båtliv.
Hela utbudet hittar du på www.
sjosportskolan.se
På gång
Ägarna av Sjösportskolan, Kalle
Nordström och Nina Nordström
har tillsammans med Patrik
Hedenstedt som tidigare var VD på

GKSS konstaterat att ämnen som
hållbar utveckling, klimatsmart och
delningsekonomi är begrepp som är
mer aktuella än någonsin och vi har
därför bildat GYS, Global Yacht
& Skipper AB vars affärsidé är att
förmedla båtar och bemanning av
båtar. GYS driver sedan årsskiftet
en Charterbas i Långedrag och en
internationell bemanningspool.
Hör av dig till:
info@sjosportskolan.se
Se mer info på:
www.sjosportskolan.se
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Thomas Hansson i Skärhamn AB
Byggnation och inredningssnickeri
Thomas Hansson i Skärhamn AB
Byggnation och inredningssnickeri

Byggnation och renovering in och
utvändigt från golv till tak.

Byggnation och renovering in och
utvändigt från golv till tak.

Måttanpassade specialsnickerier.
Måttanpassade specialsnickerier.

Auktoriserad Corian®-producent.

Auktoriserad Corian®-producent.

Uppdrag
utförs inom
både
Uppdrag
utförs
inom både
privat
och offentlig
miljö.
privat
och offentlig
miljö.
Vi erbjuder totalentreprenad
Vi erbjuder
totalentreprenad
av ditt projekt.

av ditt projekt.

Sektion Bad- och
sommarungdomar
Vi i Brännöföreningen har hand om tre badplatser här på ön, Ramsdal,
Vassdal och Gröna vik. Badet i Ramsdal är även ett så kallat ”EU-bad”,
där bland annat vattenkvaliteten kontrolleras ett antal gånger per år.
Det är också i Ramsdal som föreningens sommarsimskola alltid är.
Under sommaren har vi fantastiska ungdomar här på ön som jobbar några timmar varje
morgon med att städa våra stränder och hålla rent och fint. I år är det totalt tio sommararbetare och två arbetsledare som kommer turas om att sköta om badplatserna. Resten av
året är det ideella krafter som gäller för att hålla ordning. Varje vår och höst anordnar vi
arbetsdagar där vi antingen förbereder inför sommaren eller plockar ihop inför vintern och
där alla är mer än välkomna att hjälpa till.
Nu hoppas vi att det blir en riktig badvänlig sommar.
Lukas Sundberg
Ansvarig Badsektionen

Låt oss förverkliga din idé!

Låt oss förverkliga din idé!
www.aluwood.se
Brodalsvägen 1a
433 38 Partille
031 – 44 50 20 info@aluwood.se

www.aluwood.se
Brodalsvägen 1a
433 38 Partille
031 – 44 50 20 info@aluwood.se

Beachvollycup 2016
Datum: lördagen 16 juli
Tid: Första matchen brukar gå av stapeln kl.10.00
Lag: Två personer i varje
lag, alla kombinationer är tillåtna.
Anmälan: Senast torsdagen den 14 juli till
Ellinor Näslund 0760-46 40 91 eller

En värdig begravning till
rimlig kostnad.
Alla varor och tjänster för begravning.
Gravstenar, transporter och
bouppteckning till rimliga priser.
Hembesök utan kostnad.
Yngve Ernst med personal
Första Långgatan 8
Tfn: 031-120 120, Yngve Ernst: 0705-90 68 36, www.gbb.nu, info@gbb.nu
32

Anna Kihlman 0727-20 41 34. Du kan även
anmäla dig i vårt event på Facebook genom
att skriva ett meddelande med lagets
namn och vilka som ingår i laget. Facebookevent: https://www.facebook.com/
events/1655585174706468/
Kostnad: Medlem i Brännöföreningen: 100
kr/lag.
Icke medlem i Brännöföreningen:
150 kr/lag.
Betalning måste ske innan första matchtillfället, antingen på plats eller till Brännöföreningens Plusgiro: 4 85 85 – 4 eller Swish:
123 390 79 87.
Märk betalningen ”Beachvolleycup 2016” och lagets namn.
Kioskförsäljning finns så ta med kontanter!
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Sommar på Värdshuset
Äntligen är den härliga sommaren här! Vi har dukat upp
uteserveringen och grillen är
på plats. I köket jobbas det;
musselsoppan skall kokas,
torskryggen skall halstras,
ryggbiffen skall grillas och
lammet skall sotas.
Vi lovar att det kommer kittla
i smaklökarna!
I glashuset ljuder ljuvlig musik
hela sommaren. Vad sägs om
Majornas tredje rote, En kväll
med Edith Piaf eller en kväll
med Ted Gärdestad?
Bara för att nämna något av
allt det som händer på Värdshuset i sommar!

Som traditionen bjuder hyllar vi vår egen Lasse Dahlquist den första
söndagen i augusti. Det blir musik, mat och Lasse Dahlquist-bakelse.
Kom var med, sjung och må
gott.
Vi har öppet från kl 11 till
kl 23 under sommarens alla
dagar, med undantag för midsommarhelgen då speciella
öppettider gäller.
En riktig varm, härlig och
gla’ sommar önskar vi på
Brännö Värdshus!

Olle Hällsten

Håll koll på lokal affischering och
titta i agendan på vår hemsida (som
kommer att fyllas på).
På Midsommarafton finns bl.a. Olle
på plats och serverar något läskande att
dricka. Angelica fixar lite gott att äta
och vad sägs om Värdshusets populära
laxtoast, en toast som bara hon kan
göra. Kom och prova! Allt detta från kl
13 till ca kl 18 på midsommarafton.
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Öppettider, menyer och evenemang se www.brannovardshus.se Tel 031-970478, 973880
35

Brännö Rundgång

TAR HAND OM DINA TRÄD OCH DIN TRÄDGÅRD PÅ BRÄNNÖ

Den 27 augusti är det dags för den fjärde upplagan av Brännö Rundgång.
Förra året hölls festivalen på Varvet och Värdshuset men i år planerar vi för
fler scener, som vi hade de två första åren.
Vilka scenerna och artisterna
blir är inte klart än men håll
utkik efter affisch och facebook- event i augusti.

Gräsklippning fr.112:(efter RUT-avdraget)

Mer info hittar du på brannoservice.se
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Bilderna är från förra året och tagna av Mika Bomull Grinell och Bibbi Friman.
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Arbetsdag med
Brännöföreningen

Sluta leta parkering!

Dela bil med oss!
Göteborgs Bilkoop är en ekonomisk förening som drivs kooperativt
med 20 bilar varav tre är parkerade nära terminalen på Saltholmen:
 Toyota Yaris: liten och enkel
 Toyota Verso: 7 säten eller rymligt lastutrymme
 Skoda Octavia: etanoldriven kombi

Bli medlem nu!
Läs mer på www.goteborgsbilkoop.se
Behöver du mer info skicka mejl till
kansli@goteborgsbilkoop.se

Fantastiska funktionärer vid arbetsdagen 15 maj
Varje vår brukar ett antal frivilliga Brännöbor samlas för att rusta våra
badplatser inför sommarens badsäsong. I år anordnade Brännöföreningen en gemensam
arbetsdag för alla tre badplatserna söndagen den 15 maj. Mulet väder, duggregn och
stundvis riktigt kalla vindar kunde inte avskräcka de glada och starka funktionärerna i
Team Ramsdal, team Vassdal och team Grönavik. Nu är gräset klippt, badstegar på plats,
tång och sly bortkrattat och stränderna redo för sommar, sol och bad.
Stort tack till alla som
ställde upp!

Bilderna från Vassdal är
tagna av Alexandra Lange,
och de från Ramsdal är
tagna av Jenny Frost.

Välkommen till oss i sommar
Välkommen till oss i sommar
• Mixa • Dela • Njut •
• Mixa • Dela • Njut •

av god mat från vår sommarmeny på
av god mat
från vår sommarmeny
på
Brasseriet
Långedrag
(vid Hinsholmens
Brasseriet
Långedrag
(vid
Hinsholmens
spårvagnshållplats).
spårvagnshållplats).
Vid fint väder dukar vi upp på vår soliga
Vid fint väder dukar vi upp på vår soliga
altan.
altan.
Vi håller öppet onsdag – fredag från 17
Vi håller
onsdag
fredag från 17
och
lördagöppet
– söndag
från–16.
och lördag – söndag från 16.
Boka bord på 031 - 694169
Boka bord på 031 - 694169
Stängt v. 28 - 31
Stängt v. 28 - 31
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Agenda sommaren 2016
		Juni							
Fr 24
15:00
		
		
Fr 24		
Lö 25		
Sö 26
11.30
Sö 26
18:00
Sö 26
15:00
Må 27		
Ti 28
20:00
To 30
19.30

Midsommarfirande, i år på Fotbollsplan (Se lokala affischer)
Start 11:00, Välkomna att klä majstången, medtag gärna blommor & sax
14:45 Flaggparad från Brännö Handel till Midsommarfirandet
Survival Ön the Fitness, Skattmasen mf, Brännö Varv
West Coast Bryggeris Midsommarhäng, Brännö Varv
Brännö Lagårds muséum, öppet 11:30 - 15:30
Brännö Världshus, Musik: Majornas 3dje Rote
Anmälan till sommarens Tennisskola, Tennisplanen
Tennisskola för ungdomar startar, håller på under v 26 och 27
Brännö Varv, Musik: Anders Enda Barnet, Live
Dans på Brännö Brygga, Premiär! Band: Stackars pojkar med Gunnel		

		Juli							
Fr 1		
Lö 2
11.00
Sö 3
11.30
Må 4		
Ti 5
19:00
To 7
19.30
Lö 9
08:30
Lö 9
10.00
Lö 9
19:00
Lö 9		
Sö 10
21:00
Må 11		
Ti 12 - Fr 15		
To 14
19.30
Ti 12 - To 14 10.00
Fre 15
09:30
Lö 16
10.00
Lö 16
10:00
Lö 16		
Sö 17		
Må 18
10.00
Må 18
12.00
Må 18		
On 20
19.00
On 20
20.00
To 21 - Fr 22 10.00
To 21
19.30
Fr 22 - sö 24		
Fr 23
09:00
Lö 23
19:00

Brännö Värdshus, Musik: Hombres sin Plan, rock med funkinfluenser
Brännö Hamn - Hamn, Marknad och gat-loppis från Rödsten - Husvik
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30, alla söndagar och onsdagar i juli
Brännö Världshus, Musik: En kväll med Cornelis Wreeswijk
Sommarkonsert i Brännö kyrka, Projektkören och Helena Henriksson
Dans på Brännö Brygga, Band: Brännöpojkarna
Brännö Powerwalk, varje dag t o m 7 aug, saml. vid Brännö Handel
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10.00, Start 11.00
Ä´ det kappsegling? Ne de e lördà! - Lördagsdans på Brännö Brygga
Brännö Varv, Musik: Lilla Bäcken, Live
Brännö Värdshus, EM-Final i Fotboll, finalen på storbildsskärm!
Brännö Världshus, Musik: ”En kväll med Ted Gärdestad”
Improvisationsteater, vid Sjöscouterna
Dans på Brännö Brygga, Band: Tillkännages senare
Fotbollsskola/Sommarfotboll, ålder 7 - 13 år
Lillen Cup vid fotbollsplanen
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10.00, Start 11.00
Brännö Beachvolleybollcup, bredvid fotbollsplan
Brännö Världshus: Musik: Anders enda barnet & Songs of Boda
Hunk Cup vid fotbollsplanen, seniorer
Simskolan i Ramsdal, mån - fre, vecka 29 och 30
Märkestagning vid simskolan vecka 29 och 30, kl. 12 - 14
Brännö Värdshus, Musik: ”En kväll med svenska visor”
PREMIÄR - Teater - ”Som varje annan dag”, Brännö Varv
Brännö Världshus, Musik: Jim Jidhed
Friidrottsskola, för dem mellan 8 - 13 år, Fotbollsplan
Dans på Brännö Brygga, Band: SALLT
BrännöYoga Studio, Sommarretreat - Iyengaryoga under 2 dagar
Brännöloppet, anmälan kl. 09.00 - 10. 00 vid Brännö skola
Ä´ det kappsegling? Ne de e lördà! - Lördagsdans på Brännö Brygga

Agenda sommaren 2016
Lö 23		
Må 25		
Ti 26
19:00
To 23		
On 27
19:00
On 27		
To 28
19.30
Fr 29
13:00
Fr 29 - 31		
Lö 30
10.00

Brännö Varv, Reggae - minifestival
Brännö Världshus, Musik: ”En kväll med Edith Piaf”
Musik i Brännö kyrka, Olle Asolphsons sånger med Åsa & Johan
Brännöloppet, anmälan kl. 09.00 - 10. 00 vid Brännö skola
Simborgarkväll samt HLR/Hjärt- och lungräddning, Ramsdal
Brännö Varv: Emma och Gänget, Live
Dans på Brännö Brygga, Band: Larkners
Simpromotion i Ramsdal, avslutning simskolan
Brännö Tennis samt Boule Sandvik, även för ickemedlemmar
Brännö Runt kappsegling, Lasse Dahlquists vandringspris

Augusti

		
							
Ti 2
19:00 Musik i Brännö kyrka, Barockjägarna, tre unga musiker
To 4
19.30
Dans på Brännö Brygga, Band: Brännöpojkarna
Lö 6 		
Ö-loppet, Swimrun, för mer info se www.oloppet.se
Lö 6 		
Västerhavsveckan 6 - 14 augusti, se vasterhavsveckan.se
Lö 6
21:30 Filmsällskapet, Utomhusbio på Brännö Varv, filmen Brooklyn
Lö 6
19:00 Ä´ det kappsegling? Ne de e lördà! - Lördagsdans på Brännö Brygga
Lö 6
Donsö Hamnfest, Donsö, se www.donsois.com
Sö 7
11.30
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30, alla söndagar i augusti
Sö 7
13.00
Lasse Dahlquist-dagen på Brännö Värdshus, allsång, gästartister mm
Ti 9
18:00 Sommarmöte i Brännöföreningen, för alla medlemmar
Må 10		
Teaterföreställningen ”Som varje annan dag”, sista för säsongen
Fr 12
10.00
Galterövandring ca 4 tim, Lars Hellman, samling affärsplan
Lö 13
19:30 Dans på Brännö Brygga, Final! Band: Brännöpojkarna med gäster
Fr 26		
Brännö Varv, Benjamin Folke Thomas, Live
Lö 27
11:00-16 Brännö konstrunda, konstvandring, se lokala affischer
Lö 27
15 -22 Brännö Rundgång Musifestival, se lokala annonser
Sö 28
11:00-16 Brännö konstrunda, konstvandring, se lokala affischer			

September							

		
Lö 3		
Tall Ships Race 3 - 6 september, se www.goteborg.com/tallshipsregatta
Fr 16		
Brännö filmsällskap, filmvisning på Brännö Världshus
Lö 17
10:00 Brännöföreningen, arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik
Lö 17		
Brännöföreningen, Funktionärsfest med Kulturbåtarna
OBS! Med reservation för ändringar! Se lokala anslag och www.brannoforeningen.se
För mer information om Värdshusets arrangemang, se www.brannovardshus.se
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Carin Mannheimers tv-serie Svenska hjärtan och som karaktären Alfhild, en av ”tanterna” bakom Kurt Olsson.

Prem

Den andre brodern spelas av Lars Andersson
och kvinnan som står mellan bröderna och
som till slut tvingar fram sanningen ur dem
spelas av Charlotta Lundgren.
Det är teaterikonen Björn Melander som
regisserat pjäsen, som han menar nu blir en
helt ny historia.
– Det är miljön och skådespelarna som är
berättelsen. Det märktes redan när vi på
nytt började läsa manus att det är helt nya
historier som berättas, säger han.
Foto: Ola Kjelby

Charlotta Lundgren, Agneta Danielson, Eskil Lundgren och Lars Andersson spelar i sommarteatern Som varje annan dag. Pjäsen utspelar sig på Brännö och spelas på Brännö varv med
premiär 20 juli.

Sommarteater på Brännö
Det blir dramatik och svart humor när Järnstudion sätter upp sin pjäs ”Som
varje annan dag” på Brännö varv. Historien om de två bröderna som gör upp
efter mammans begravning gjorde succé när den spelades i Göteborg. Nu
kommer den, i en specialskriven version, som sommarteater i skärgården.
De två senaste somrarnas uppsättningar av
fars på bryggan vid Café Varvet har varit
succéartade och satt Brännö på kartan när
det kommer till sommarteater. I sommar
hoppas Järnstudion kunna förvalta den traditionen med sin pjäs där en familjeuppgörelse står i centrum.

har ett givet utrymme. Spelstilen är klassisk
teater och det doftar både Strindberg och
Norén om dialogen. Den spelades första
gången inne i Göteborg vintern 2015 och
fick då ett varmt mottagande av både publik
och kritiker. När pjäsen nu får nypremiär är
dock mycket förändrat.

– Vi får möta de två bröderna och kvinnorna som står dem närmast under en natt
när sanningar ska sägas och hemligheter
avslöjas, säger Eskil Lundgren som skrivit
pjäsen och också spelar rollen som den ena
brodern.

– Vi har förlagt handlingen till familjens
sommarhus på Brännö, strukit en del och
skrivit en del nytt. Dessutom är vi väldigt
glada att få jobba med skådespelerskan
Agneta Danielson som går in i rollen som
mamman, säger Eskil Lundgren.

Pjäsen är en familjekrönika där musiken

Agneta Danielson är känd för många från
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Teaterscenen flyttar i sommar upp från bryggan och in i det stora vita tältet, som är båtförvaring under vinterhalvåret. Det gör att
evenemangsområdet nu utvidgas på varvet
och publiken kommer att kunna njuta av
kvällen både före och efter på Café Varvet.

– Det blir häftigt att få vara en del av det
myllrande livet på varvet med allt som händer här nere i sommar. Jag såg de två farserna här och det var magiska upplevelser,
säger Agneta Danielson.
Årets uppsättning sätter dramat och relationerna i främsta rummet. Nåt Björn Melander tror publiken kommer att gilla.
– Jag tycker den passar utmärkt som sommarteater och jag tror verkligen publiken
kommer att trivas, säger han.
Som varje annan dag spelas under
tio kvällar, onsdagar, fredagar och
söndagar från den 20 juli.

Premiär 20 juli.
övriga speldagar:
22, 24, 27, 29, 31 juli och
3, 5, 7 och 10 augusti.

”Det skälver när lögnens rädslor kläs av.”

Göteborgs-Posten

”Så vibrerande starkt att jag är omskakad, berörd och väckt i alla mina sinnen.”

Kai Martin blogg

Som varje
annan dag
Sommarteater på Brännö varv
20 juli – 10 augusti 2016

Köp din biljett nu på Brännö varv eller på www.ticketmaster.se
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Brännö Tennisskola 2016
Matts Eriksson 0733-47 25 90
Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ

30 år

www.pavelundsbyggen.se

Matts Eriksson 0733-47 25 90
Husviksvägen
430 85 BRÄNNÖ
Matts
Eriksson58,0733-47
25 90

Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för våra ungdomar.
Tennisskolan hålls v26 (27/6-1/7) samt v27 (4-8/7) (1 timme/dag, mån – fre).
Lämplig ålder 5-14 år. Pris: 200 kr/vecka
Anmälan sker söndagen den 26 juni kl 15.00 – 15.30 vid tennisbanan
(klubbhuset), anmälan kan i år också göras på: kai.lingheimer@telia.com
(dock senast den 24 juni via mail)
Gruppindelning (för v 26) kommer att anslås i klubbhuset söndagen den 26 juni
mellan klockan 19-20.
Frågor besvaras av Kai Lingheimer 0707-781818 (dock ej anmälan telefonledes).
Välkomna

Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ

www.pavelundsbyggen.se
www.pavelundsbyggen.se

Jag tar även in växter på beställning
Telefon 97 16 61
Husviksvägen 83, Brännö
Numera kan du betala med kort
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Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för vår
ungdomar.

Magnus 0707-72 75 11

veckasamt
29-30 v27 (4-8/7),
Tennisskolan hållssemesterstängt
v26 (27/6-1/7)
(1 timme/dag, mån – fre).

Lämplig ålder 5-14 år
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Bild: Nakenraku

Bild: Obvara

Brenneyia Krukmakeri
Brenneyia Krukmakeri

I Brenneyia Krukmakeri skapas keramik av Helena Ekbom och Paola NäsI Brenneyia Krukmakeri skapas keramik av Helena Ekbom och Paola Näslund.
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vi hemläxa att skapa utifrån det tema som helgens kurs hade haft. I vår var temat att fundera
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tillför syre el inte, på vilket sätt man har
behandlat
godset
innan
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teknikproblem
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ta med ett eget keramiskt objekt på något som vi
gillade, ta med bilder på keramiska objekt som vi inte gillade och utifrån detta hade vi en
el efter bränning, får man fram olika resultat.

Bild: Raku

Bild: Nakenraku
Bild: Svartbränning

diskussion, att arbeta med formen kanna utifrån formspråk och funktion, lära oss att göra

lera som färgas
och används
Det vi skapar i vårt krukmakeri säljer vi,engober
men(uppslammad
vi har i dagsläge
ingen
öp- för dekoration) och användningen av
dessa samt en helg med utomhusbränning med teknikerna; raku, svartbränning,
pen butik. Vi tar upp beställningar ochBild:
säljer
när vioch
ärobvara.
i verkstaden
och på
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Alla dessa tekniker
för utomhusbränning görs i olika typer av
Lågsaltbränning
ugnar som eldas med ved. Beroende på vilket sätt man eldar och tillför syre el inte, på vilket
Brännö Julvandring.

Följ gärna vårt arbete på
Facebooksidan
www.facebook.com/brenneyia/
Vill du komma i kontakt med oss?
Helena Ekbom 0707-975 55 32,
helena.ekobm@telia.com
Paola Näslund 0721-88 19 89,
paola@telia.com
46

sätt man har behandlat godset innan bränning el efter bränning, får man fram olika resultat.

Det vi skapar i vårt krukmakeri säljer vi, men vi har i dagsläge ingen öppen butik. Vi tar upp
beställningar och säljer när vi är i verkstaden och på Brännö Julvandring. Följ gärna vårt
Merenius
arbete på Facebooksidan www.facebook.com/brenneyia/
Vill du komma i kontakt med oss?
Helena Ekbom 0707-975 55 32, helena.ekobm@telia.com
Paola Näslund 0721-88 19 89, paola@telia.com

Fastighetsbyrå
Mobil: 0709-40 20 31
Hem: 031-97 08 09
www.merenius.se

Bild: Nakenraku
Bild: Svartbränning

Bild: Lågsaltbränning
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Brännö vägförening 2016

Grönska
Det åligger fastighetsägaren att sköta detta.Information finns på hemsidan.

Obs!
Var god för dialog med Brännö Vägförening INNAN initiativ tas att fylla, gräva i
eller på annat sätt förändra vägområden på ön, här inkluderas diken.
Tyvärr är det här inte så glädjande ”pekpinnar” men styrelsens uppdrag är att förvalta
Brännös vägnät och dess ekonomi.

Adress till hemsidan är
En lång vinter har passerat,lämnat minnen med sina höjdpunkter, som skridskoåkning och folkfest på Valemossens blanka is,pulkaåkning och även en väl utförd
vinterväghållning av Bosson.

Plan
Kommande större vägarbete i plan är del av Skedetvägen och del av Husefladen.
Detta för att säkerställa hållbarheten den sträcka transporter skall färdas över gärdet.Detta går i steg ett ut på att torka upp vägkroppen med dräneringsförfarande
och i steg två asfaltera.Förhoppningen är en över tid mer hållbar väg.

Hålla ner kostnader.
För att fortare hinna laga mer väg (än som går i sönder) behöver avgiften justeras
upp,både 2016 och 2017 enligt årsmötesbeslut.Kostnaden fram över kommer att
öka kraftigt om det dröjer med reparationsarbetet och att avvattna vägområdet.
Har föreningen medel för större arbeten vid samma tillfälle är det mer kostnadseffektivt.
Dialog med med entreprenörer och fastighetsägare förs med att tänka på
vikter,förfarande redan i projekteringsarbetet och att ta hand om sitt regnvatten
Enligt förrättningen :”Utfärdat tillstånd eller dispens för transport eller arbete
fritager inte fastighetsägare från ansvar.”
Under sommaren kommer information ut till fastighetsägarna att inte se VÄGOMRÅDET som sin egen mark att använda för uppställning och förvaringsplats.
Med fordon tvingas man ut på sidan av vägen som körs i sönder när det uppställda skall ”rundas”,dessutom försvåras skötseln av vägen.Denna reparation kommer
att debiteras fastighetsägaren.
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http://www.brannovf.enskildvag.se/www/live/foreningar/Foreningstartpage.
aspx?TreeID=1409
Var vänliga och skänk medtrafikanter,varandra ett vårdat möte och ett brukande
med en preventiv tanke på och av Brännös vägar.En vänlig hälsning,och trevlig sommar önskar
Styrelsen Brännö vägförening.

Efter senaste årsmöte består styrelsen av
•Henrik Sjöstrand, ordförande
• Ann-Sofie Jeppson, sekreterare
• Bo Lind, kassör och vice ordförande
• Reine Johansson
• Bo Lorén
• Monica Westerberg
• Peter Edwards
• Agneta Nykvist
• Tobias Hansson
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Information om projekt
hållbar väg på Brännö.
Brännö vägförenings uppdrag är att förvalta öns vägar och föreningens
ekonomi. Vi är 750 st fastighetsägare som utgör Vägföreningen.
Alla vägar är inte i bästa skick. Det beror i huvudsak på att de ligger
på lerbotten och att man från början valde en enkel lösning när man
asfalterade. Genom åren har belastningen samt brister i dräneringen gjort
att den s k vägkroppen brutits ned och det har uppstått sprickor i asfalten.
Det regnvatten som når en fastighet ska enligt Boverkets byggregler, BBR
19 kap2:4 tas om hand av fastighetsägaren så att ingen olägenhet orsakas för
granne eller vägar. Det måste ledas till ett dagvattennät.
Ni har hittills haft liten möjlighet att bli av med regnvattnet. I de flesta fall
har det bara släppts ut och självrunnit till olika låga punkter. Ofta över eller
genom vägarna.

Din Elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com

031-338 47 90

Det kostar mycket att asfaltera. Att inte ta tag i orsaken till problemen
skapar dålig ekonomi och en negativ utveckling.
Åtgärder
Vägföreningen vill arbeta långsiktigt och har valt att först ta itu med de
vägar som är i sämst skick respektive används mest frekvent. För tre år sedan
iordningställdes Bönekällan, sedan norra Brattefjäll och där efter södra
Brattefjäll och Jydeklovan.
Del av Husefladen och del av Skedetvägen ska åtgärdas 2016-2017.
Lösningen innebär att varje fastighet ansluts med rör för takavvattning och
att dräneringsrör för ytvattnet på marken schaktas ned utmed vägen, d v s
två rörsystem. Vid anslutning till systemet ska en s k sandavskiljare kopplas
in. Den bekostas av fastighetsägaren. Kostnaderna för dagvatten-anslutning
fördelas mellan fastighetsägare och vägföreningen.
Arbetet beräknas ske i två steg, först dränering och sedan asfalt.
Med vänlig hälsning,
Brännö vägförenings styrelse
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Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.
Bo Alderstig
Gröna Vik Byggkonsult Ab
031-97 12 94
0733-70 18 39
Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö
51

Fler ska gilla och dela
Lasse Dahlquists musik
Lasse Dahlquists musik ska nå fler och yngre generationer. Ett mål
som två av sällskapets nyaste styrelsemedlemmar Pernilla Warberg
och Anders Berglund arbetar aktivt med.
-

Jag tror att många inte tänker på vad Lasse Dahlquist betyder för vår ö. Han har
satt Brännö och Brännö Brygga på kartan och gjort det till ett av Sveriges mest
kända landmärken. Det har möjliggjort många roliga stunder både för oss på
ön och för besökare från hela landet. Många av oss kanske tar det för givet, men
jag tror det är viktigt att värna om, säger Anders Berglund som är delvis boende
på ön och ny ledamot i Lasse Dahlquist sällskapets styrelse.

Fler ska få möta Lasse
Lasse Dahlquist har introducerat oss för världen och möten med nya människor
genom sina texter, möten som sällskapet vill ska leva vidare.
-

Vi vill engagera och skapa möten mellan Lasses musik och nya, yngre generationer. I maj månad hade vi exempelvis ett arrangemang där vi lät elever ur
Balettakademins musikalutbildning göra sina tolkningar av flera av Lasses låtar.
Det var fantastiskt, berättar Pernilla Warberg som är vice ordförande i sällskapet
sedan en tid tillbaka.

-

Lasse Dahlquist var för Brännö, vad Håkan Hellström är för Göteborg idag.
De uttrycker båda vad de upplever i vardagen och i samhället, på ett sätt som
många kan känna igen sig i. Det är bara tidsandan som skiljer dem åt, säger
Anders Berglund.

Samtidigt tror Anders att det finns mycket kvar för många att upptäcka. Jolly Bob,
den gamle indianen och morfar är bara några av de karaktärer vi lärt känna genom
Lasses låtar.
-

Jag har ju själv suttit och sjungit de fyra vanligaste Lasse Dahlquist-låtarna
sommar in och sommar ut, men det finns ju så många andra texter som är helt
fantastiska. Och det vill jag att fler ska få ta del av.

Nu kan du både gilla och dela Lasse
Både Pernilla och Anders är inne på att sällskapet inte bara ska skapa arrangemang
för medlemmarna, utan att en av huvudtankarna med bildandet av sällskapet är att
fler ska få ta del av musiken.
-

För att kunna göra det behöver vi arbeta mer utanför sällskapet, med nya sorters evenemang, gentemot yngre generationer. Vi försöker också nå ut mer via
Facebook och vi utvecklar nya funktioner på hemsidan så att fler ska kunna
dela Lasses låtar. Det är relativt enkla sätt att bidra till att ge fler möjligheter till
musiken, säger Pernilla.

Stina Hall Hellqvist

Aktuellt
Lasse Dahlquist-dagarna
6 &7 augusti på Brännö

Pernilla blev engagerad i sällskapet via Alice Rörberg, en av initiativtagarna till sällskapet. Pernilla kom i kontakt med Lasse Dahlquist långt tidigare. Dels genom att
hon själv sjunger och har ett stort intresse för musik. Dels genom att hon varit Göteborgs luciageneral, en roll som Lasse också haft för många år sedan.

Bli medlem
För endast 100 kronor per år
kan du bli medlem
Gå in på www.lassedahlquist.
se, gå in på menyn Bli
medlem

Anders har tillbringat sina somrar på Brännö.
När jag kom tillbaka till Brännö efter att ha bott härifrån under en del år,
cyklade jag en dag bort till Alice Rörberg, som var en av min mammas gamla
vänner. Hon undrade om inte jag ville vara med och engagera mig i sällskapet.
Det är ett sätt för mig att ge tillbaka till Brännö, vad Brännö gett till mig, säger
Anders.

Lasse Dahlquist var dåtidens Håkan Hellström
Med sina sinnesrika beskrivningar av både känslor, människor och miljöer har Lasses låtar fängslat oss genom generationer.
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Fotograf: Stina Hall Hellqvist

Anders Berglund och Pernilla Warberg bidrar engagerat till
att sprida Lasse Dahlquist musik vidare

För mer information eller
kontakt:
www.lassedahlquist.se
info@lassedahlquist.se
Facebook: Lasse Dahlquist
Sällskapet
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Då jag och min familj har varit sommarboende sedan 1960 på Brännö,
vill jag nu även marknadsföra mina tjänster som fastighetsmäklare
på vår trivsamma ö! Skall du sälja, ring mig för vidare information.
Finn din köpare hos mig i dag!

Thomas Olson

Reg. fastighetsmäklare
Ledamot Mäklarsamfundet
Tfn 031-744 16 93
thomas@bokedjan.se
www.bokedjan

Brännö Powerwalk
Tider sommaren 2016: 9 juli - 7 aug samling kl 08.30 varje sommarmorgon
utanför Brännö Handel!
I år kommer det att vara ”spontanvärdar” som möter upp, dvs den som
känner sig manad, startar upp med ett litet föredrag om just denna dag.
Jag själv dyker upp lite då och då under sommaren.
Väl mött!
Rolf Hellqvist, initiativtagare.
Lite fakta:
Det finns många fördelar med så kallad powerwalk,
eller ”styrkepromenad”. Risken för belastningsskador i höfter, knän och fötter, är liten jämfört med
löpning. Du förbrukar lite mindre energi och får något mindre konditionseffekt än löpning, men det är
ändå en effektiv motionsform som snabbt förbättrar
konditionen och bygger upp muskler och skelett.
Det behövs inte någon dyr utrustning, men bäst är
att använda skor med ordentlig stötdämpning. Är
man i grupp, får man fina samtal på vägen. Du kan
gå var du än befinner dig, där det känns säkert att
promenera. När du kommer upp i lite fart är det
allra bäst att gå i friluftsområden eller på ställen utan
trafik.(mao passar detta utmärkt på Brännö)

Brännö konstrunda
27 – 28 augusti 2016
SKÄRGÅRDENS NÄRMASTE BYGGVARUHUS
Redegatan 10 V:a Frölunda
Tel. 031-29 22 55 • Fax 031-29 13 42

Öppet: Vardag 7-18, Lördag 9-14 • www.orns.se
Ett familjeföretag i
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Mer information kommer att läggas ut på Brännöföreningens
hemsida, www.brannoforeningen.se, då det närmar sig.
Se även lokala affischer.
Välkomna!
Patrik Häggmark
Ansvarig för konstrundan

- Gruppen
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Hur särskilda är vi?
Sex bebodda öar utgör stommen i
Södra Skärgården. Redan för mer
än 750 år sedan knöt Birger Jarl vårt
område till det som skulle bli Sverige.
Norra Skärgården fick vänta i ytterligare 400 år innan dom fick komma in
i gemenskapen 1658. Vi har alltså ett
unikt historiskt arv att förvalta.
Nog har vårt utsatta läge härute medfört stora prövningar, inte minst under de återkommande danska ockupationerna under 1600-talet, men
kustborna ger inte upp så lätt. Helge
Bjulén är en som studerat forna tider
med sin anknytning till Brännö och

delat med sig kunskapen i flera böcker.
Jag själv flyttade till Styrsö för bara
fem år sedan utan särskild anknytning
till öarna, men med ett stort intresse
för min nya hembygd. Jag gick genast
med i Styrsö Sockens Hembygdsförening, där jag fick ansvaret som webbmaster för en ny hemsida. Jag hade
nog hoppats på större talträngdhet
hos öborna och framför allt större ambitioner att teckna ned berättelser att
bidra med sådant som riskerar att bli
avglömt. Uppdraget är ju att förvalta
vårt gemensamma kulturarv i föremål
och berättelser.

Fast med vissa undantag går det trögt
att samla och visa upp vår historia.
Därtill har jag erfarit en viss pittoresk lokalpatriotism på varje av de sex
öarna. Man tycks mest vurma för den
egna ön och man samlar sina minnen
var och en på sitt håll.
Men det som startades 1937 av folk
på Styrsö och Donsö var faktiskt tänkt
att omfatta hela det som då var en
socken. Från Vinga till Rivö, hela vägen ner till Tistlarna, var det område
som stiftarna ville främja i en gemensam förening för tillvaratagande av vår
gemensamma historia. På Styrsö finns
museet med tre byggnader och det
gamla Öbergska huset som centrum
för verksamheten. På andra öar har
man lokala samlingar som inte är
synkroniserade med vårt museum.
Det är på gott och ont.

Min uppgift är att samla och via
internet visa upp på en webbplats.
Vår förening har valt detta alternativ,
eftersom det är lätt att lägga upp och
det viktigaste – med Google är det
lätt att hitta närhelst man söker. De
nya alternativen med Facebook och
liknande innebär sämre tillgänglighet
allteftersom tiden går. Glömskans
brunn är djup!
Därför är mitt budskap till
Brännöborna – skicka era berättelser
till oss i Hembygdsföreningen, så blir
de lättast att hitta för alla som vill veta
mer om våra gemensamma minnen.
Nu och i framtiden. Kolla hemsidan
hembygd.se/styrso och anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!
Peter Andersson
Webbmaster Styrsö Sockens
Hembygdsförening

Tollebackens
Byggtjänst
Kontrollansvarig enl. nya PBL för husbyggnation
Du bygger, jag kollar
Tollebackens Byggtjänst / Roger Alfjärd 070-952 19 28
E-post: roger.alfjard@icloud.com
Peter Andersson framför ryggåsstugan från Brännö som skänktes till Hembygdsföreningen 1937
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BRÄNNÖ BYGG- OCH
SPRÄNGENTREPRENAD
STURE KARLUND
Tel 0709-52 18 93
Vårdcentralen Styrsö

Sommaren 2012

Närhälsan Styrsö
Vårdcentralen Styrsö

Tidbokning
Våra öppettider under sommaren 2016
Telefon		
031 - 747 80 50
15 april bytte primärvården
namn till
Måndag – fredag 07.30 – 16.30
www.narhalsan .se/vardcentralenstyrso

Både sommargäster och bofasta är välkomna!

22 augusti öppnar Brännöfilialen igen:
Närhälsan
är detSjuksköterskemottagningen
nya namnet på den offentliga
Vi har valt namnet
Måndag
07.00 – 10.00,
10.00primärvården.
– 11.00,
efter två av våra viktigaste värden – närhet och hälsa. Hos oss får du en god
PK-provtagning
10.45 – 11.00
och trygg vård genom hela livet. Precis som vanligt.
23 augusti börjar vi åter med kvällsöppna tisdagar på Styrsö vårdcentral till kl. 19.00
På vårdcentralen erbjuder vi precis som tidigare distriktsläkare, sköterske- mottagningar,
Våra öppettider
under sommaren
2013Hos oss kan du
mödravårdcentral
med preventivmedelsrådgivning
och barnavårdcentral.
också träffa
sjukgymnast,
psykoterapeut och arbetsterapeut.
kan komma till oss för
Måndag
– Fredag
07.30 –Du
16.30
hälsosamtal, få recept på fysisk aktivitet och träna i vårt gym. Alla patienter erbjuds Hälsolyftet. Vi utför gynekologiska undersökningar, resevaccinationer och utfärdar intyg.
Vi kanTidbokning
med stolthet berätta att vi fick det högsta helhetsbetyget av alla Närhälsans 113
Telefon
– 747
80 fina
50 betyget vi fått
vårdcentraler
även i årets nationella patientenkät. Vi031
vill tacka
för det
och tar{med
oss
det
som
en
uppmuntran
att
fortsätta
ge
dig
bästa
möjliga
primärvård.
HYPERLINK "http://www.narhalsan.se/vardcentralenstyrso"
} sommar!
Trevlig

Både sommargäster och bofasta är välkomna!
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19 augusti öppnar Brännöfilialen igen
Måndag
07.00 – 10.00

Var med och hjärtsäkra Brännö!
Under året som gått har vi genom olika privata och kollektiva initiativ fått tre hjärtstartare till
ön. Detta visar på ett fantastiskt engagemang hos Brännöborna!
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Västvärlden, ungefär 10 000
drabbas årligen i Sverige, utanför sjukhus. I hälften av dessa fall startar återupplivning av ambulans, räddningstjänst eller polis, men endast 10 % överlever. Om återupplivningen startades
tidigare skulle fler ha chansen att överleva. Studier visar att det är tre gånger så stor chans att
överleva om Hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas innan ambulans/räddningstjänst är på plats.
På Brännö befinner vi oss långt ifrån sjukhus, därför kan dessa hjärtstartare vara direkt avgörande för om en person som drabbats av hjärtstopp kommer att överleva. Men, för att få nytta
av hjärtstartaren så krävs att personen som ingriper och använder den också kan utföra HLR.
För att så många som möjligt ska kunna göra HLR och veta hur man använder en hjärtstartare så har vi vid fem kurstillfällen under våren erbjudit HLR-rådets utbildning ”Vuxen-HLR
med Hjärtstartare” för alla (från 13 år och uppåt) som vill. Brännöföreningen har köpt in
dockor och upplåtit Brännögården för utbildning.
Ungefär 100 personer har deltagit hittills och vi planerar ett par utbildningar till under sommaren. Den första kommer vi att genomföra någon gång under juni och den andra vid den
årliga Simborgarkvällen i Ramsdal. För mer information se affischer och facebooksidan Hjärtsäkra Brännö!
Tanken är att det från och med i höst ska erbjudas HLR-utbildning på ön två gånger om året,
en gång under vintern och en gång under sommaren. För att det ska fungera behöver vi hjälpas åt: några ansvarar för Hjärtstartarna, Brännöföreningen tillhandahåller dockor och lokal,
och några är med och utbildar. Är du en av dem? Är du instruktör i HLR eller kanske vill
utbilda dig för att vara med och hålla utbildningar framöver? Kontakt oss på:
hlrbranno@gmail.com
Vill du gå HLR-utbildning, eller kanske fräscha upp de kunskaper du har? Välkommen att
vara med, och hjälp till att sprida detta. Vi gör det för att vi vill göra alla Brännöbor medvetna
och ge dem kunskap som kan rädda liv!
Paola Näslund, Huvudinstruktör
Sören Jarneståhl, Instruktör

Hjärtsäkra Brännö - HLR-utbildning
med Hjärtstartare i samarbete med
Brännöföreningen
Var med och hjärtsäkra Brännö!
Under året som gått har vi genom olika privata och kollektiva initiativ fått tre
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Client focused Asset Management services
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> Asset Management
Propose a business plan and implement a
strategy to achieve the objectives laid down
in the business plan. Manage day-to-day
operations and investments, including financial,
administrative and technical management.
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A bonsai tree is shaped by the person who cultivated it, with careful observance of the unique style and form within this
exquisite form of art. Such a task requires considerable know-how, commitment and capacity to think in the long term.
Comparable in many ways of how we work as an asset manager.
We assume complete responsibility. Möller & Partners is positioned to deliver high-quality asset management services
with full responsibility for meeting the expectations of the investor. We take an active part in the search for interesting
investments and we co-ordinate the acquisition process. Möller & Partners also aims to exercise direct or indirect ownership together with the client. Our objective is to achieve higher returns for the investor through active asset management
and value enhancement. With long experience, Möller & Partners have worked closely and successfully with some of the
most prominent investment firms in the real estate business.

We deliver on your expectations

+46 8 441 87 60 | www.mollerpartners.se

Hantverksvecka och en massa
aktiviteter på varvet
I sommar kommer alla som bor på och gästar Brännö att kunna delta i olika
workshops i Varvssalongen på Brännö Varv. Utöver workshops kommer det
eventuellt även att finnas möjlighet att boka in sig på massagebehandlingar.
Så vad kommer att erbjudas? Ja, vad sägs om collageteknik, amplar i makramé,
hattmakeri, nåltovning, shibori-färgningsteknik, indigofärgning samt smyckesverkstad – pärla din egen mala (halsband). Schemat för aktiviteterna som varierar från vecka till vecka kommer att finnas på varvet, vid Rödsten, vid affärsplan,
i Husvik, vid Brännö Lammskinn & Ull samt Brännö YogaStudio.. Dessutom
kommer det att läggas upp veckovis på facebooksidan: Brännö köpes/säljes.
”Tanken och idén väcktes när jag fick frågan om att hålla yoga i en container på
varvet”, säger Andrea Hedenskog, initiativtagare till ’Varvssalongen’ och ägare
av Brännö YogaStudio. Från yoga växte idéerna till ett utrymme för massagebehandlingar och workshops. ”Eftersom det dels finns flera massageterapeuter på
ön och dels många konsthantverkare och konstnärer så kändes det både självklart och lockande att skapa en plats, ett utrymme där dessa personer kan dela
med sig av sina kunskaper och färdigheter. Samtidigt ligger det i tiden att lära
sig slöjd - och hantverkstekniker som får en att gå ned i varv.” - ”Handen och
sinnet följer varandra”, flikar Ebba Byttner in, konsthantverkare på ön som driver Brännö Lammskinn & Ull. ”Låt tråden och nålen bli ett sätt att ta tillbaka
lugnet. Det är viktigt att fokusera på här och nu, låta hjärnan vila och stänga
ute all stress, på så sätt får du tillgång till det kreativa och kan göra konstruktiva
vägval i den livssituation du är i.”
Detta är bara början på de aktiviteter som planeras av Ebba Byttner och Andrea
Hedenskog, som länge pratat om ett samarbete mellan slöjd och det meditativa
såsom yoga. En återkommande hantverksvecka första veckan i juli ligger bland
tankeskisserna, liksom skräddarsydda paket med yoga och hantverk för grupper
som vill tilbringa en dag på Brännö, vare sig i jobbet eller privat.
Varmt välkomna till Varvssalongen i sommar.
Vi öppnar 1. juli med öppet hus.
Andrea Hedenskog 0731012330 Ebba Byttner 0733931183
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Yoga på Brännö - året runt
Sedan Brännö YogaStudio öppnade
den 1. Juli 2014 med sommarens första
drop-in har gensvaret var överväldigande.
Gångna året, har öborna kunnat välja
mellan åtta kurser i veckan från nybörjarnivå till fortsättningsnivå samt vilande
yoga, idrottsyoga och den relativt nystartade lättyogan.
”Lättyogan startade jag för att erbjuda
en lugnare form av yoga åt de personer
som är hemma på dagtid. Deltagarna är
allt från pensionärer, föräldralediga och
sjukskrivna till studenter och mer inbitna
yogautövare.”
Ett par lördagar varje termin erbjuds ett
längre pass på 120 minuter på blandad
nivå samt fyra heldagar per år med lunch
inkluderad, då deltagarna får en möjlighet att under flera timmar fördjupa sina
kunskaper och sin förståelse kring yogisk

filosofi och den egna yogapraktiken.
Dessutom ökar förfrågningar om arrangemang av friskvårdsdagar och andra
gruppaktiviteter där Brännö Yoga samarbetar med andra av öns företagare.
Sommaren 2016 drop-in med start
onsdagen 29/6 - 26/7:
måndagar och onsdagar nivå 1
kl 10.00 - 11.30
tisdagar och torsdagar nivå 2
kl 10.00 - 11.30
måndagar, vilande yoga kl 17.00 - 18.00
för att denna klass ska bli av, anmälan via
sms innan kl 12.00 samma dag
Kostnad: 120 per klass - 500 kr för
klippkort på fem gånger

Andrea Hedenskog, som både driver
Brännö YogaStudio och är huvudlärare
där, är internationellt certifierad Iyengaryogalärare på nivå Junior Intermediate
1. Hennes undervisning genomsyras av
en stor portion humor och lyhördhet för
varje elevs unika behov.
”För mig är det viktigt att alla mina
elever ska känna sig sedda och trygga.
Det är förutsättningarna för att släppa
på anspänningar och låta kroppen känna
efter och våga sig på sådant som är nytt
och kanske skrämmande.”

Iyengaryoga, den form av yoga som lärs
ut på Brännö YogaStudio, har fått sitt
namn efter BKS Iyengar, en av världens
främsta yogamästare, som dog den 20
augusti 2014. Yogaformen har sin grund
i Patanjalis Yoga Sutras. BKS Iyengar
hävdade att i praktiken av asana finns
alla delar av yogan med. För att nå vårt
inre måste vi börja utifrån och arbeta oss
inåt, gå från det stora till det subtila. För
att kunna stilla medvetandet måste vi
först stilla kroppen. Därför läggs mycket
fokus på att utföra yogaställningarna på
ett anatomiskt och fysiologiskt hälsosamt
sätt. Du kan läsa mer på Iyengaryogaföreningens hemsida iyfse.se
Namasté, hoppas vi ses.
Andrea Hedenskog

Sommareretreat 22 - 24 juli.
För mer info se hemsidan brannoyoga.se
eller på facebook/brännöyogastudio
På nivå 1 läggs stor vikt vid de stående
ställningarna samt introduktion
av lätta sittande övningar, bakåtböjningar och axelstående. Du
kan gå denna nivå 1-2 år innan
nästa nivå.
På nivå 2 fördjupas förståelsen
för ställningarna från nivå 1.
Du få lära dig huvudstående,
variationer i axelstående samt fler
bakåtböjningar, sittande ställningar samt stående och sittande
vridningar.
Vilande yoga är fantastiskt välgörande och skonsamt för kroppen
samtidigt som den medicinska
effekten är påtaglig. Man gör
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yogaställningarna med stöd av bolster,
klossar, bälten och filtar vilket gör att
man kan stanna längre i positionen och
därmed få en terapeutisk verkan på kroppens alla system.

Göteborgs starkaste
grafiska partner
Någon vis människa sa en gång att för att kunna finnas, måste man synas.
Aldrig har väl det varit mer sant än idag. Du måste stå ut, sätta avtryck och
göra intryck. Ett gott och bestående intryck. Vår idé är att göra dina tjänster
och produkter väl synliga på de sätt där de upplevs och ses bäst. Det gör vi
genom hög kvalitet med så effektiv insats som möjligt.
Det är så dina produkter lämnar djupast avtryck.
• Idé

• Tryck

• Print-on-demand

• Efterbearbetning

• Layout

• Produktion

• Kundtidningar

• Distribution

• Illustrationer

• Projektledning

• Storformat

• Plock o. pack

Sven Källfelts gata 9
426 71 Västra Frölunda
Tel. 031-29 20 50
www.duplica.se
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Prova på rodd med oss.
Är du nyinflyttad eller inte vågat prova på att ro tidigare, kom till Husvik. Inte långt från
Brännö brygga huserar Roddklubben Galären.
För oss är det rodd i lätta färingar som gäller. En båttyp från Färöarna som ursprungligen
var en allmogebåt för fiske och grindvalsjakt på öarna i Nordatlanten.
De vackra båtarna har behållit sina ursprungliga mått och utseenden, men har anpassats för
tävlingar. Skroven har blivit lättare och båtarna snabbare.
Våra grannöar har också skaffat sig denna båttyp . Vi mäter våra krafter med dem i några
tävlingar varje sommar..
Brännö skolas unga elever, 8-9 år, förlägger ibland några vackra dagar gymtimmarna med
oss på sjön. Både ungdomarna och vi i klubben uppskattar detta. Elever från Nya Varvets
skola, Hagenskolan och även andra skolor är våra återkommande gäster .
Båt, med styrman från oss, kan också hyras av företag, möhippor, bröllop etc.
Bor du på ön missa inte chansen att komma ut och uppleva sjön, naturen och
gemenskapen i våra båtar. Några av oss ror för ren motion och avkoppling och tar en paus
för fika eller ett dopp i någon trevlig vik. Andra ser rodden som den mångsidiga träning
den är, ror lite tuffare och satsar på de årliga tävlingarna.
Kolla våra träningstider på anslagstavlorna vid affären och Husvik.
Välkommen !
Göte Westberg ordf. RK Galären

Brännö damer vinner Styrsörodden härom året.
En av de årliga roddtävlingarna mot våra grannöar.
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Sommarkollo hej hej, sommarkollo!
För andra året i rad hålls det ett kollo i improvisationsteater för vuxna på ön.
Improvisationsteater är teater helt utan manus, vi hittar på allt i stunden –
både prat och sångtexter – och tillsammans med publikens hjälp hittar vi på
en ny föreställning varje gång.
Förra året var det kollopremiär och vi höll till hemma hos Ulf och Gittan
Hiller – det var tre fantastiska dagar i deras generösa sällskap. I år har det
växt – fler vill vara med så den 12:e-15:e juli har Improvisation & Co hyrt in
sig på Sjöscoutkårens anläggning och vi hoppas på att improkollot ska bli ett
årligen återkommande inslag i Brännös rika kulturutbud.

HUNK CUP
Söndagen den

Flera av förra årets deltagare är med även i år och det är bland annat det som
är så häftigt med impro – man kan blanda gröngölingar med gamla rävar
utan problem – för en improvisatörs första och främsta uppgift det är att få
sina medspelare att trivas på scenen. Detta gör vi genom att bejaka varandras
spontanitet och kreativitet och framför allt tränar vi på att lyssna.

17
juli
på fotbollsplan
Ett lag

Är du nyfiken på impro så kom förbi kollot och prata med oss. Vill du vara
med så anmäl dig på www.improco.se

skall bestå av

Vi syns och hörs!

1 målvakt

Lotti Lundblad
Improvisation & Co

4 utespelare

max 3 avbytare
alla spelare är

över 15 år

anmälan

betalas på plats

sker till

innan första matchen och är

senast den 14 juli

där någon är medlem i

Olle Johnels

olle.johnels@gmail.com
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Anmälningsavgiften

200 kr/lag

Brännöföreningen
300 kr/lag där medlemskap i föreningen saknas.
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Panneviksbryggan Brännö
På grund av lågvatten hade muddringen
tagit längre tid än beräknat. Årsavgiften hade
visserligen samma år höjts från 5 kronor till
7,50 per båtplats, men muddringsarbeten
och nya pålar krävde mer och det beslutades
om en extra utdebitering på 100 kronor
per båtplats. Året var 1960 och det hände
mycket kring Panneviksbryggan de
följande åren. Man hade tagit beslut att
bryggan skulle repareras och inte byggas
om. Föreningens medlemmar samlades,
sprängde för landfäste, bar virke, byggde
räcke, reparerade och målade. Den som inte
deltog i arbetet kunde anmodas att istället
betala en avgift på 10 kronor.
Panneviks brygga är en av de äldsta
träbryggorna på Brännö. Redan på 1940-talet
fanns här en nära 30 meter lång brygga med
plats för ekor, snipor och två passbåtar. 1953
byggdes bryggan ut till 22 båtplatser, det
beslutades att nummerplåtar skulle sättas

upp och ägarförhållandena blev tydliga.
Vid konstituerande sammanträde den 23
augusti 1953 fastslogs att ”Föreningens
namn är Panneviks Bryggförening”.
Men, den gamla bryggan är nu riven
och borta. Istället gjorde Panneviks
bryggförening en stor satsning när man
1973 bygger en helt ny brygga med hjälp av
däcksmoduler från Arendal båthamn. För
att finansiera bygget fick bryggföreningen
ta lån från banken och flytten från Arendal
innebar nya träpålar, utbyte av fogbultar och
en hel del andra detaljer i det nya bygget.
Men själva däckskonstruktionen från 1955
behölls intakt. Det muddrades nu också
än en gång, helt in mot bryggan. Hela
bygget utfördes av brännöprofilen ”BryggJohansson”, Lennart Johansson, som
inledde arbetet med att bogsera de 10-tals
meter långa bryggdelarna från Arendal till
Brännö. Några år senare, 1976, förlänger

Lennart på egen bekostnad bryggan med
fyra båtplatser för att få plats med sina
arbetsbåtar på sydsidan. På andra sidan
bryggan blev ju också platser – och dessa
fick bryggföreningen direkt ta i sin ägo.
Även sydsidans båtplatser överläts senare till
Panneviks bryggförening då Lennart byggt
en egen brygganläggning strax söder om
Panneviksbryggan.
Panneviksbryggan är nu 63 meter lång och
har 42 båtplatser. Arvet från Arendal finns
kvar som en ovanligt grov och gedigen
träkonstruktion. Grundstommen är 60
år gammal. Fortfarande i full funktion.
Panneviks bryggförening gör nu allt för att
bevara bryggan så länge som möjligt. Hela
bryggdäcket spikades nytt av föreningens
medlemmar i början av 2000-talet men
sedan dess har några av de gamla balkarna
drabbats av röta och kan behöva bytas ut.
Ännu kan dock bryggan stå i många år.
SjöAB som nyligen besiktigat och rammat
akterstolparna konstaterar att bryggan är
”välbyggd, stabil och i bra skick”.
Världshavens vattennivå stiger på grund
av smältande landisar och allt varmare
havsvatten som expanderar. På så sätt räknar
man med att landhöjningen
hos oss om 20-30 år ska
överskuggas av den stigande
havsnivån så att vattendjupet
börjar öka. Kanske med upp
emot en meter under de
kommande 70 åren.

i medeltal varit 4,7 centimeter per år under
de senaste sjutton åren. Senast om 8-10 år är
det dags för muddring igen.
Räknade på Eniros satellitkarta och kom
fram till att det finns inte mindre än 83
tydligt synliga bryggor på Brännö. Noterar
också att de muddrade rännorna in mot
bryggorna framförallt på Brännös östra
sida syns så tydligt. Och, just frågan om
muddring har varit ett återkommande tema
genom bryggföreningens hela historia.
Arbetet kan följas i bevarade protokoll och
kassaböcker ända från 1953. Intressant
läsning som visar på stort engagemang och
gemensamma ansträngningar. Att hålla en
träbrygga i skick för att tåla när förtöjda
båtar i hård sydlig vind rycker våldsamt i
tamparna kräver underhåll och omsorg.
Jag lyfter på hatten för alla gamla träbryggor
– kanske dags att instifta träbryggans dag på
Brännö?
/Bosse Lind
(Tack till Dag och Lill Emanuelsson och alla
andra bryggvänner som bidragit med underlag.
Mer om Panneviksbryggan finns att läsa på
föreningens hemsida ”Panneviksforeningen.se” ).

Men
ännu
dominerar
uppgrundning
här
runt
Västkusten, lite på grund av
landhöjningen men framförallt
på grund av sedimentation.
Vid Panneviks brygga har vi
mätt upp att uppgrundningen
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Brännö Kundaliniyoga 2016
Drivs av Christian Jormin och Maria Mebius-Schröder sedan 2013 i
deras egna yogastudio på Jydeklovan 9.
Vad är Kundaliniyoga?
Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som innehåller fysiska övningar,
andningsövningar, mantrasång, livemusik, gongbad och meditation. Kundaliniyoga är för alla och känd för att ge snabba resultat och positiva effekter som: Ökad koncentration och sinnesnärvaro, effektiv stresshantering
och motverkar ryggproblem.
Hur påverkar Kundaliniyoga ditt medvetande?
Gemensamt för alla teknikerna är att de genomförs med förhållningssättet:
Jag iakttar mig själv utan att döma eller värdera min upplevelse. Jag observerar mina tankar, mönster, känslor och kroppsförnimmelser med acceptans,
nyfikenhet och närvaro. Detta förhållningssätt kallas också för mindfullness
och är en självklar del av Kundaliniyoga.
Genom större medvetenhet om din natur kan du med hjälp av yogapraktiken oftare och oftare välja hur du vill respondera till den aktuella situationen du är i och dina inre impulser. Med full närvaro i nuet blir livet både
enklare och mer glädjefullt att leva.

Vad händer i sommar?
I sommar skall både Maria och Christian fortbilda sig i gongspel för gongmästaren Methab Benton. Fokus är terapeutisk gongspel. I augusti reser de
till den stora Kundaliniyogafestivalen i Frankrike för inspiration och sköna
möten med yogisar från hela världen.
Aktuellt augusti - december 2016
Kursomgång 1
Grund/fortsättningskurs under 8 veckor på måndagar -start 22 aug kl 17.15
och kl 19.15
Yoga på stolen under 8 veckor torsdagar kl 17.15 -start den 25 aug
Kursomgång 2
Grund/fortsättningskurs under 8 veckor på måndagar -start 17 okt kl 17.15
och kl 19.15
Yoga på stolen under 8 veckor torsdagar -start 20 okt kl 17.15
Se affischer på affärsplan och Rödsten.
För mer info och anmälan ring / smsa Maria 0707-929254
Varmt välkomna!

Stresshantering - genom andningstekniker och fysiska yogaövningar stärks
ditt nervsystem så du lättare kan hantera stress av olika slag.
Vitalitet - andningstekniker stärker dina lungor och renar blodet och driver
ut gifter och slagg ur kroppen vilket medför att musklernas och organens
syreupptag ökar och vitaliseras. Även körtelsystemet och immunförsvaret
stärks och gör din kropp frisk och uthållig.
Ryggproblem - de fysiska yogaövningarna ökar din rörlighet i ryggraden
och motverkar ryggproblem.
Gongbad - vad är det?
Gongen är ett instrument som genererar ljudvibrationer som påverkar oss
positivt och anses vara helande och harmoniserande för kropp och sinne
Christian är också professionell musiker och spelar på gongen på slutet av
yogapassen då alla ligger på rygg och vilar.
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Idrottssektionen

Vi håller vad vi lovar
- i tid och till rätt pris.

Både sommar som vinter är det aktiviteter för både stora som
små på Brännö. Under sommarhalvåret är det fotbollsskola,
friidrottsskola, fotbollscuper, beachvolleycup, Brännölopp
och Ö-lopp. Resten av året har vi både Medelgympa, Cirkelträning samt Innebandy i vår gymnastiksal. När gympasalen
inte används för idrottsaktiviteter hyrs den ut till alla möjliga olika aktiviteter.
Är du intresserad av att hjälpa till med några av våra aktiviteter och evenemang
eller starta upp något nytt eller bli träningsinstruktör?
Kontakta gärna mig!

KP Måleri är specialister på ut- och invändigt underhållsmåleri, allt från nybyggnationer och renoveringar till dekorationer i
trappuppgångar. Inget jobb är för stort eller
för litet för vår 30-manna arbetsstyrka.
Vi bemöter Er med personlig kundkontakt och Era behov kommer i första rummet.
Vi värnar om miljön och arbetar med Alcro miljömärkta färger.

Jenny Frost, Idrottssektionen
jenny.frost.branno@gmail.com
T. 0735-04 29 00

www.kpmaleri.se

Britta Sahlgrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-498010 Fax: 031-474321
info@kpmaleri.se • www.kpmaleri.se

Uthyrningssektionen
Ska du ställa till med kalas, anordna en kurs eller en idrottsaktivitet? Brännöföreningen hyr ut lokaler och utomhusmöbler till
såväl privatpersoner som föreningar och företag. Som medlem i
Brännöföreningen får du självklart rabatt på priset.
Du kan hyra Brännögården som har lokaler anpassade för max 90 personer. Där
finns ett fullt utrustat kök, projektor, och musikanläggning. Om du vill anordna
en idrottsaktivitet kan du hyra Aktivitetshuset, som är beläget i Brännö skola och
innefattar skolans gymnastiksal och café.
På Brännöföreningens webbplats kan du läsa mer om lokalerna, kontrollera om de
är lediga när du vill hyra dem, se priser
och boka den lokal du önskar hyra.
http://brannoforeningen.se/uthyrning/
Ansvarig:
Ann-Marie
Kristensson
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Se oss på youtube. SÖK PÅ wintec göteborg.

Aluwood - Auktionsmäklaren - Crusner Advokatbyrå - Europadata - Energiförbättring AB
Fotograf Emil Hamlin - Murbiten Tegel & Puts - Resia - Succé Kommunikation - Tingstads Måleri
Think Do & Grow – Toro-Götatryckeriet - Watercompany - Wintec Fönsterteknik - Vitis Städ - Wirek
Redovisning - Worksystem - Xelent - Ninac Energi - Gbg Marine & Kapellteknik - Holmgrens Bil
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Blåsväder?

Höj- och sänkbara glasräcken
i världsklass
Gör din altan, balkong eller
brygga ännu mysigare med
Cit i Lä® - en flexibel höjoch sänkbar inglasning.
Cit i Lä® skyddar mot vind,
störande ljud och insyn, om
du väljer frostat glas.
Vi hjälper även till med
montering och ROT-avdrag.

&

Beatrice Lesslies gata 7, 431 21 Västra Frölunda
Tel: 031- 89 43 20
www.fpglas.se | info@fpglas.se

Betongkurs på Brännö!
Vill du testa att gjuta i betong?
Träffa Cattis som jobbat med betong sedan 10 år.
Vi tänkte gjuta bordskivor, krukor och fågelbad.
Formar har vi samlat ihop och betongblandaren
rullar för fullt.
Betongen har oändliga möjligheter och du kommer
garanterat bli inspirerad.
VAR: Dunderstigen 3, vid Ladan hos Karin &
Micke
NÄR: 6 – 7 augusti
Lördag kl. 10 - 14 ungefär, med lunchpaus vid 12.
Söndag kl. 13-15
På lördagen gjuter vi och på söndagen är det dags att
ta av formarna och slipa bort ”gjutskägget”:)
PRIS: 500:-

Format 123x 85 mm

VAD INGÅR: All betong du behöver, form till bord,
krukor och fågelbad.
MAT: Ta med egen lunch, vi bjuder på kaffe och fika
Kursledare: Cattis Steffensen (www.former.nu)
Anmäl dig via e-post: former.nu@telia.com
Begränsat antal platser

031-724 60 00
www.mentortele.se
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Hästar på Rivö
Ett säkert sommartecken är hästarnas ankomst. En varm vårdag blev det
flotttur över till Rivö. Härligt fräscht gräs och trevligt sällskap av fåren väntar!
Syftet med att ha hästar på Rivö är att de ska hjälpa till att hålla rent och
beta av, dessutom utgör de ett pittoreskt inslag i naturen som uppskattas av
Brännö kyrka & Brännö kyrkoförening.
Brännö kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor och ägs av Brännöbor.många.

Brännö kyrka och Brännö
kyrkoförening

Förutom gudstjänst, vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan även verksamheter som

- Barnkör och vuxenkör
-Musikkonserter
-Föredrag
-Barn/föräldragrupper
-Öppen kyrka för besökare t.ex. vid allhelgonahelgen eller
sommartid för turister.
Brännö kyrka & Brännö kyrkoförening.

Brännökyrka byggdes på initiativ av Brännöbor och Brännö
ägs avkyrka
Brännöbor.
Många
håller kyrkan
levande
genom ideellt arbete och vi
byggdes på initiativ av
Brännöbor
och ägs
av Brännöbor.

behöver all hjälp vi kan få både med de olika aktiviteter,
Förutom gudstjänst, vigslar, dop och
begravningar erbjuder kyrkan även verksamheter som

Förutom
gudstjänst,
vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan även
ännö kyrka
& Brännö
kyrkoförening.
verksamheter som

idéer eller bara som passiv medlem i föreningen.
Alla intresserade är välkomna att delta eller bara stödja
- Barnkör och vuxenkör
våra verksamheter.

-Musikkonserter

Medlemsavgiften till Brännö Kyrkoförening är endast
75kr per person och betalas in till
-Föredrag
ännö kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor och ägs av Brännöbor.
Kyrkoföreningens Plus giro 572600-5. Glöm inte-Barn/föräldragrupper
att skriva samtliga namn om du betalar
Barnkör
och
vuxenkör
medlemsavgift
ﬂera person
rutom gudstjänst, vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan
även för
verksamheter
som-Öppen kyrka för besökare t.ex. vid allhelgonahelgen eller

- Musikkonserter

sommartid för turister.

Till sist skall du veta att du alltid är välkommen till våra olika aktiviteter som annonseras både på
afﬁschplatser på ön och i vår Facebooks sida.

- Barnkör och vuxenkör
Många håller kyrkan levande genom ideellt arbete och vi
Varmt välkomna till en kyrka som är öppen för alla.
behöver all hjälp vi kan få både med de olika aktiviteter,
- Föredrag
-Musikkonserter
idéer eller bara som passiv medlem i föreningen.
-Föredrag
Alla intresserade är välkomna att delta eller bara stödja
- Barn/föräldragrupper
våra verksamheter.
-Barn/föräldragrupper
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kyrka
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t.ex.
vid
allhelgonahelgen
Medlemsavgiften till Brännö Kyrkoförening äreller
endast 75kr per person och betalas in till
- Öppen kyrka för besökare t.ex. vid
Kyrkoföreningens Plus giro 572600-5. Glöm inte att skriva samtliga namn om du betalar
sommartid
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afﬁschplatser på ön och i vår Facebooks sida.
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Alla intresserade är välkomna att delta eller bara stödja våra verksamheter.
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Foton: Gert-Ove Hansson
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Brännöloppet 23 juli 2016

Stolt sponsor av Brännös ungdomsverksamhet.

Göteborgs starkaste
grafiska partner

Brännöloppet går av stapeln lördagen den 23 juli vid Brännö Skola
Stora Loppet
Ålder: 0-100 år
Distans:ca 6.3 km
Mellan Loppet
Ålder: upp till 14 år
Distans: ca 2 km
Lilla Loppet
Ålder: 0-7 år
Distans: runt Skolan och gården
För information om anmälan och kostnad gå till vår hemsida www.brannoforeningen.se

Rolf Hellqvist

Någon vis människa sa en gång att för att kunna finnas, måste man synas.
Aldrig har väl det varit mer sant än idag. Du måste stå ut, sätta avtryck och
Sture intryck.
Hellqvist Ett gott och bestående intryck. Vår idé är att göra dina tjänster
göra
och produkter väl synliga på de sätt där de upplevs och ses bäst. Det gör vi
genom hög kvalitet med så effektiv insats som möjligt.
Det är så dina produkter lämnar djupast avtryck.
• Idé

Got Springs Sweden AB | Fotögatan 2 | 414 74 Göteborg
Telefon 031-12 24 25 | Fax
031-42 38 55
• Layout
info@gotsprings.com | www.gotsprings.com

• Illustrationer

Tomtbörsen AB
Tim Borg

• Tryck

• Print-on-demand

• Efterbearbetning

• Produktion

• Kundtidningar

• Plats
Distribution
för fler

• Projektledning

• Storformat

• Plock o. pack

annonser

K A P E L L & S I TTB R U NNS K A P E L L
S P R AYH O O D • M A R I NS ÖM NA
DKällfelts gata 9
Sven
M ATTL A NG E TTE R I NG 426 71 Västra Frölunda

Tel. 031-29 20 50
www.duplica.se

Kustnära båtcharter för nytta & nöje

Redegatan 9 • Långedrag • 0705-92 31 96 • www.kapellteknik.se

Båtbacken • 430 84 Styrsö • Tel. 031-97 17 05 • 0705-43 37 82 • info@borjessons.se
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Matts ”Malle” Eriksson
Ordförande
Ansvarig för fastigheter

Willy Brink
Kassör
Ansvarig för danserna på
Brännö Brygga

Lukas Sundberg

Carin Bjarsch

Vice ordförande

Sekreterare

Ansvarig för baden

Jenny Frost
Ledamot
Ansvarig för idrotten

Wendy Skoglund
Ledamot
Ansvarig för Brännö
Ungdomsgrupp

Dag Emanuelsson
Ledamot

Brännöföreningen Skedetvägen 5 430 85 Brännö
Org. 857204-5568 Pg. 4 85 85-4

Tertia Tryckeriaktiebolag • Göteborg

Vill du komma i kontakt med oss via e-post vänligen maila:
info@brannoforeningen.se
Hemsida: www.brannoforeningen.se

