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Ordföranden har ordet
Hemma igen efter ännu en löprunda till Galterö
huvud med tillhörande bad därute.
Blommande syrener och koltrastsång möter mig
hemma vid grindhålet. Och denna gång, precis som
vid ett antal löprundor mot Galterö huvud den
sista tiden, har jag haft sällskap på resan till skillnad
mot höst- och vinterturerna. Vide som vajar, varma
vindar, kanadagässen i flock på gräsmattorna, tackor
med sina svarta och vita lamm som leker och ligger
och idisslar längs strandkanten. Där doftar det av
en blandning av ull, sand, saltvatten, tång, ljung och allt annat som tillhör vår
ljuvliga närmiljö. Jag blir upprymd och känner mig priviligerad och stolt över att
få tillhöra det här. När man bor som man gör, på Brännö, och uppskattar detta
så är det lätt att samla krafterna för ännu ett år på ordförandeposten.
Ett nytt år rullar på med Brännöföreningen och det innebär en del förändringar
men också mycket som rullar i gamla hjulspår. Fotbolls-, friidrotts- och simskolan är kvar liksom Brännöloppet, Fotbolls- och Beachvolleybollcupen. Torsdagsdanserna är kvar men har kortats till 7 mot 8 tillfällen från förra året. Brännö
marknad har utgått i år men troligtvis blir det lite extraaktiviteter vid någon av
danserna. I skrivande stund har vi ingen ansvarig för midsommar men förhoppningsvis ordnar detta upp sig på ena eller andra sättet. Allting behöver ju inte se
likadant ut år efter år men trevligt vore det om något slags firande blev av.
Det händer mycket trevligt utanför Brännöföreningens regi som är värt att lyfta
fram. En sak är Brännö Naturvårdsförenings arbete med de nya vandringslederna
som knyter samman Brännö på ett nytt sätt och låter oss komma ännu närmare
naturen. De nya odlingslotterna vid idrottsplatsen är ytterligare en sak som gör
vår närmiljö mer levande. Jag slår ett slag för fler sådana ovan nämnda projekt
och hoppas att vi alla som bor och vistas på ön uppskattar detta och får in ett
tänk på en hållbar miljö på och utanför vår ö.
En riktigt trevlig sommar till er alla.
Matts Eriksson
Ordförande/Brännöföreningen
4

Ungdomsgård på Brännö
Till alla på Brännö/Asperö – Vi behöver er hjälp!
Vi kommer att starta en fritidsgård i Brännögården men vi
kan inte göra det på egen hand.
Är du 8-19 år och bor på Brännö eller Asperö?
Då är det för DIG vi startar ungdomsgården, och vi behöver veta VAD DU VILL!
Finns det något du drömt om att lära dig men som du inte vet var? Skulle du vilja
lära dig spela något instrument, spel eller teater, få läxhjälp, laga mat eller göra
något helt annat på fritiden? Maila oss! Alla idéer är välkomna!
Är du förälder eller vill du hjälpa till?
Kan du ställa upp några timmar på fritidsgården? Kanske en gång per månad,
kanske varje vecka eller bara någon gång då och då. Många bäckar små… om vi
alla hjälps åt kan vi göra detta!
Har du någon speciell talang eller färdighet som ungdomarna kan vara intresserade av?
Kanske kan vi hålla kurser eller workshops på vardagskvällar eller helger? Om du
har några tankar, idéer eller förslag – kontakta oss! Vi är mycket intresserade av
vad ni har att säga och vet att alla har något att erbjuda!
Så snälla, hjälp oss att erbjuda våra unga något att göra så de kan växa upp till
de fantastiska människor vi vet att de kan bli!
Kontakta oss:
Wendy Skoglund - tel: 0737-166 315, mail: wendy@mrsmopp.se
Sara Berner – tel 0709-501 808, mail: sara.berner@gmail.com
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Brännö Varv
BRÄNNÖ VARV FÅR SERVERINGSTILLSTÅND
Nu kompletterar vi vår caféverksamhet, gästhamnen och nyöppnade Bed &
Breakfast med ett permanent serveringstillstånd som väntas vara klart i slutet på
juni. Brännö Varv är unikt på sitt sätt och öppnar nu upp för en ny mötesplats
i skärgården med kultur, musik, mat och dryck som självklara hörnstenar. Inte
minst med den stundande sommarteatern Kyss Mej Shejk, förra året sågs Sköna
Skjut i Skärgården av 3000 besökare under juli månad. Serveringsområdet kommer även kunna hyras för privata sällskap för olika typer av sommarfiranden.
Varmt välkomna till Brännö Varv i sommar!
BRÄNNÖ VARV BED & BREAKFAST
Hos oss är det fokus på havet, belägget i en unik varvs miljö. Här varvar du ner
och får en känsla av enkelheten av att bo på en ö.
Sov gott i rum nord, syd, väst eller öst alla med marin atmosfär. Vi erbjuder
både dubbelrum och enkelrum men även familjerum. Du vaknar upp till en
härlig skärgårdsfrukost som du kan avnjuta i vår trädgård precis vid havet eller
varför inte på bryggan i morgonsolen.
CAFÉ VARVET
Mat och människor i enkel miljö. Hos oss kommer inspiration från havet och
varmare breddgrader. En plats att varva ner på en stund, med något gott från
vår nya sommar meny. Öppet alla dagar under sommaren från Kl.10!
AKTIVITETER PÅ HAVET
Vi hyr även ut SUP (stand up paddle boards), havskajak, trampbåt, roddeka för
uthyrning.
Välkommen till oss på Brännö Varv!
www.brannovarv.se
mail: booking@brannovarv.se
Tel: 0704191849 / 0736-527813
Adress: Långejorden 10430 85 BRÄNNÖ

FÄRSK FISK HOS
BRÄNNÖ HANDEL!
Du hittar oss i kyldisken precis efter brödet, där vi fyller kylen
med det bästa havet har att erbjuda. Och med det bästa menar
vi färskast. Vi väljer ut det finaste från Fiskauktionen, filear,
paketerar och levererar direkt till Brännö Handel. Och vem
vill inte ha det så? Nej, just det. Smaklig fångst!
PS. Skulle det vara så att du är på jakt efter någon speciell fisk eller skaldjur så kan du
alltid beställa på vingadeli.se med fri avhämtning hos Brännö Handel.

Färsk fisk och skaldjur i butik nära dig.
www.vingadeli.se
Färsk fisk och färska skaldjur direkt från nätet.
vingadeli.se
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Major Gyllenstråle, Maja Wahlqvist,
Kicki Redo och Coco Flärd, alla karaktärer är de samma och det blir också samma
ensemble som i fjol.
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Bränn ö br ygga.

Harald
TreUTiger

Premiär 1 juli

Skratteparadiset Brännö presenterar
en musikalisk fars om främlingsfobi och girighet av Wallgren och Umaerus.

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31 juli kl 19:00
Biljetter: Pusterviks biljetter, Ticnet och Brännö Varv.
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på Brännö Varv

Kyss mig shejk!
Efter förra årets stora succé med ”Sköna skjut i skärgården” följer nu radarparet Per Umaerus och Henrik Wallgren upp med
nyskrivna ”Kyss mej shejk!”
-När vi läste en notis i Göteborgs-Posten
om en shejk som ville köpa Känsö för 100
miljoner kändes det nästan för bra för att
vara sant, säger Per, här fanns alla ingredienser för ännu en klassisk skärgårdsfars.

Fotograf: Lennart Kihl
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-Shejken själv har ingen möjlighet att
komma till Brännö, så det blir min, eller
Klas Granats otacksamma uppgift att
spela honom för att affären ska gå i lås,
säger Per.

-Ja, verkligheten överträffar dikten ibland,
fortsätter Henrik, ”Kyss mej shejk!” är
naturligtvis en ordlek med musikalen”Kiss
me Kate”.
I år handlar det om främlingsfobi och
girighet. Vi använder ofta mörka teman
när vi försöker skriva roliga dialoger. Det
är ju inget nytt egentligen, vi är ju inspirerade av Hasse och Tage, Nils Poppe och
Charlie Chaplin. Och dessa använde ju
ofta väldigt laddade teman när de skapade
stor humor. Just nu känns främlingsfobi
som vår tids största utmaning och därför
känns det naturligt att göra fars av det.
Själv spelar jag Lasse Wahlquist som blivit
nyfrälst sverigedemokrat och det känns ju
som en utmaning.

-Varför ändra ett vinnande koncept? säger
Henrik. Harald Treutiger, Åsa Gustavsson, Tove Wirén och Martina Jakobsson
är helt underbara att jobba med!
-I fjol var biljett trycket enormt och det
lär inte bli mindre i år, säger Per, det är
fantastiskt att vår lilla Brännö-teater seglat
upp som en konkurrent till både Gunnebo Slott och Vallarna på bara något år.
Över 3000 personer såg ”Sköna skjut i
skärgården” och i år blir det fler föreställningar och publikkapaciteten utökas.

Fotograf: Lennart Kihl

-Det verkar som om folk gillar kombinationen sommar, sol, hav och skratt,
säger Henrik, och så är ju Brännö Varv en
sådan fantastisk miljö.
-Varvet borde K-märkas, skrattar Per.
Nytt för i år är att ett flertal bussbolag
arrangerar teaterresor till Brännö. I år
kommer besökare från hela Västsverige.
Försäljningen är redan i full gång. Övriga
biljetter släpps på Ticnet och Brännö
Varv.
-I fjol blev det ju lite kaos på grund av det
stora biljettrycket, men i år har Harald
införskaffat en riktig gradäng så i år
ska nog folk slippa sitta på båtdäck och
containrar. Måtte bara vädergudarna vara
med oss!

Fotograf: Lennart Kihl

Kyss mej shejk! har urpremiär onsdag 1 juli klockan 19:00.
Spelas 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31juli
på Brännö Varv.
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Bondens Marknad - succén fortsätter

Simskolan i Ramsdal

Det bjöds strålande väder och
indiansommar när över 200
besökare kom ner för att vara
med och delta vid premiären
för Bondens marknad på Brännö Brygga. Känslan av glädje
och gemenskap var påtaglig
när brännöborna kunde köpa
närproducerat och lokalodlat
direkt av varandra. Här fanns
doften av Stines nygräddade
bröd, Lena Kullbergs fina honung och härlig apelsinmarmelad från Joel och Anna.

Med start måndagen den 29/6 har vi som vanligt simskola i Ramsdal!
Simskolan och märkestagningen håller på måndag till fredag under veckorna
27, 28 och 31. Anmälan sker direkt på plats till simlärarna i Ramsdal måndagen
den 29 juni från kl. 10. Barn från fyra år och uppåt är välkomna!

En av favoriterna var Henrik
Wallgrens manuella musterimaskin byggd av en domkraft
och ett cykelstyre, en annan
när Phillip Fager kom in med
sin båt och 20 kilo fisk och
skaldjur från morgonens fångst
utanför Vinga. Jens Holmer och
Patrik Hedenstedt, som tillsammans ligger bakom Bondens
marknad, är glada över all positiv respons och meddelar att
lördagen den 5 september bär
det av igen.

Simskoleavgiften är 100 kr/vecka om barnet är medlem i Brännöföreningen.
Betalning görs direkt till simlärarna eller till Brännöföreningens postgironummer 4 85 85-4. Det går även att betala med Swich på nummer 1236804488, glöm inte att ange vad
och för vem/vilka inbetalningen gäller.
Årets simpromotion blir fredagen den 31/7. Håll under juli
månad utkik efter anslag med mer information om den årliga
simborgarkvällen och promotionen.
Simlärare: Emelie Borg och Sidner Magneli (
simlärarassistent).
Vid frågor (ej anmälan!) går det bra att kontakta
Lisa Grinell via mail: Lisa@Grinell.se
Välkomna önskar Brännöföreningen och simlärarna
Emelie och Sidner!

Välkommen till

TEAM ÅSUM
- För din tandhälsa 031-20 80 64

Fotograf: Noar Silverstolpe

Henrik Wallgrens manuella musterimaskin gjord av
en domkraft och ett cykelstyre.

Vill du vara med?
Kontakta jens@surfakademin.se eller patrik@streetsmart.se
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Tandläkarhuset Kungsportsavenyn 30, Göteborg
e-mail: info.teamasum@ptj.se • www.teamasum.se
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Dans på Brännö Brygga

De Ökända

Lasse Aldman: sång, gitarr.
Per Umaerus: gitarr, sång.
Lasse Gustavsson: sång, fiol, dragspel.
Peter Hogenäs: saxofon, klarinett.
Leif Klasson: gitarr.
Torbjörn Näslund: bas.
Kent Salo: trummor.

Nu är årets band bokade för danserna på Brännö Brygga, de s k 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.
Dansen startar ca 19:30 och håller på till 22:30, med en paus runt 21:00. Kvällen inleds
alltid med ”Det är dans på Brännö brygga” i samband med att skärgårdsbåten lägger till.

Spelschema, sommaren 2015
25 juni

Brännöpojkarna

2 juli

Brännöpojkarna

9 juli

Stackars pojkar med Gunnel

16 juli

Sista färjan

23 juli

Brännöpojkarna

30 juli

Vesterbergs

8 aug

LL103 och De Ökända (lörd)
LL103 inleder och De Ökända
avrundar.
Fyrverkri

12 sep

Funktionärsfest,
Husband: Brännöpojkarna

Brännöpojkarna

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

brännöPOJKARNA

Vesterbergs

LL103

Sam Vesterberg: guitar, vocals.
AxelBJUDER
Vesterberg: UPP
drums,TILL
vocals. DANS
Tobias
guitar. BRYGGA
PÅGrim:
BRÄNNÖ
Jimmy Olsson: bas moves.
23 JULI.
2 &
JUNI,piano,
25Hedberg:
Rolf
accordion,
wind
instrument, guitar, vocals.

Ralf Olofsson
Lars Thomasson
Greger Johansson
Dan Ericsson
Bertil Bernhardsson

Stackars pojkar med Gunnel
Sista Färjan

Mats Hedenskog: Banjo, Fiol
Torbjörn Näslund: Kontrabas
Isak Näslund: Gitarr, Dobro
Lars Källfelt: Trummor
Daniel Dohber: Mandolin, Sång
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Gunnel Samuelsson - saxofon.
Peter Nilsson - sång.
Peter Möller - piano och orgel.
Ulf Lagerberg - gitarr.
Stig Svensson - bas.
Finn Larsson - trummor.
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Rockbåten 3
19-20 juli drar 90 lyckliga rockresenärer till Lysekil med ”Nya Skärgården”, Kulturbåtarnas nya flaggskepp.
www.vastkustlinjen.se

Pris från 1995:- per person inkl. kryssning, frukost, 2 luncher,
övernattning med frukost på Hotel Lysekil, middag samt busstransfer hem. Och en massa underhållning.
Musik av Hell Cole Steel & Force samt duon Thom & Mangan.
All info och bokningslänk finns på facebook: Sök på ”Rockbåten 3”.
Eller gå in på kulturbatarna.se.
Välkomna till årets mest gungiga båtresa!

www.kulturbatarna.se – 031-101015
Dick Andreasson i högform, på foto syns även Susanne Fris Åsum
14
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Alltid ett
steg före!

BRÄK - Brännös kvinnliga företagarnätverk
Brännö har fått sitt första kvinnliga företagarnätverk, BRÄK!
Nätverket bildades i mars 2015 då kvinnliga företagare saknade ett forum
där man kunde utbyta tankar och erfarenheter. Syftet är att stödja varandra
i frågor kring den egna verksamheten, bokföring, marknadsföring, företagsutveckling och att främja samarbete och solidaritet mellan kvinnor. Gemensamt är att företagen startats relativt nyligen samt att verksamheten till
största del är placerad på Brännö av kvinnor.
Efter det första mötet bjöds fler företagare in och i dagsläget har nätverket
tolv företagare. Nästa steg är att sätta anslags/informationstavlor på de fasta
verksamhetsplatserna där besökare kan ta del av information om och aktuella händelser inom de olika företagen i sommar.
SÅ HÅLL ÖGONEN ÖPPNA!

Företag som ingår i nätverket:
Brännö YogaStudio : Andrea Hedenskog 0731 01 23 30
Skärgårdslamm Skinn och Ul: Ebba Byttner 0733 93 11 83
Mrs. Mopp: Wendy Skoglund 0737 16 63 15
Brännö Varvs Bed&Breakfast: Lovisa Sköld och Johanna Oxling
booking@brannovarv.se
IN I DESIGN: Pernilla Wiberg inidesign.se
Skärgårdslamm: Li Sandberg 0707 81 38 75
Rolf Hellqvist

Sture Hellqvist

Cafe Husfik: Maria Gonzales 0735 17 65 94
Gestaltning av offentliga rum, Barnakademin:
Mona Petersson 0730 22 95 92
Awakening Photographer: Bibbie Friman bibbiefriman.com
Brenneyia Krukmakeri: Paola Näslund brenneyia@gmail.com

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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Jordpuls: Erika Blomqvist konst-trädgård-hälsa-design 0705 75 88 58
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Brännö Hamn till Hamn
För fjärde året i rad kör vi Brännö Hamn till Hamn - 2 km marknad och gat-loppis,
från Rödsten till Husvik, lördagen den 4e juli 2015. Tid: kl 11-18.
Alltid 1a lördagen i juli månad!
Anne-Sofie Hults och Pernilla Wibergs idé och vision om en öppen loppis för alla på
Brännö att delta i, som skulle sträcka sig längs Rödstensvägen och Husviksvägen, initierades år 2012 och har på nolltid blivit en dundersuccé!
Brännö Hamn till Hamn är en alternativ marknad med tonvikt på loppis, och där det
ges utrymme för alla Brännöbor att delta på sitt sätt.
Gillar du att uppträda och skapa? Då är det fritt fram att ställa sig att spela/sjunga/måla
mm. nånstans längs vägen. Tillsammans skapar vi den marknad och folkfest vi vill ha!
På Facebook har vi en sida för Brännö Hamn till Hamn som du gärna får gilla. Det kommer även ett event som man kan dela. Om man använder sig av detta forum vill säga!
Info för deltagare:
Plats: längs hela Rödstens- och Husviksvägen, på allmänna ytor och utanför egna hus.
Hur: Ta med eget bord/filt/kärra eller annat och slå dig ihop med några
vänner längs vägen.
Observera: blockera ej någons infart, lämna fri väg för taxin och ev utryckning av
ambulans, och ta hand om eget skräp! Lämna din plats ren och fin!
Vid ös-regn flyttas eventet till söndagen!
Meddela gärna på eventets FB-sida om du tänker delta och med vad, tack!
Hjärtligt välkommen som deltagare eller besökare!
Pernilla Wiberg tel. 0700-544704
Anne-Sofie Hult e-mail: sofie13003@gmail.com

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.

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

En värdig begravning till
rimlig kostnad.
Alla varor och tjänster för begravning.
Gravstenar, transporter och
bouppteckning till rimliga priser.
Hembesök utan kostnad.

Fotograf: ??

Sälj dina gamla prylar - fynda någon annans
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Fotograf: Alina Wiberg

Agata och Jascha säljer Falafel - gatumat

Yngve Ernst med personal
Första Långgatan 8
Tfn: 031-120 120, Yngve Ernst: 0705-90 68 36, www.gbb.nu, info@gbb.nu
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Västerhavsveckan 2015 - en temavecka för
havsmiljön, från Göteborg till Strömstad
Den 1-9 augusti, går sjunde upplagan av Västerhavsveckan av stapeln. Träffa forskare, lär dig mer om havet, njut av havsnära kustreservat, följ med på sälsafari eller upptäck livet under ytan! Ett
70-tal arrangörer ordnar aktiviteter under, över och vid vattenytan.
På Brännö blir det massor av havsnära aktiviteter, bland annat
guidad vandring på
Galterö, prova på rodd
och repslagning. På
Vrångö kan du besöka Västerhavsveckans
havsutställning med
klappakvarium och lära
dig mer om fisk och
fiskredskap.

Fotbollsskolan 2015
Som vanligt öste solskenet ner på fotbollsplanen då Brännö
fotbollsskola gick av stapeln. Andreas Drugge - från GAIS med ett
förflutet från landslaget och flera allsvenska klubbar - gästade oss.
Helt orädd ställde han sig i målet framför över 100 barn mellan 7-13
år och räddade straff på straff i den avslutande strafftävlingen. Men
tillslut kunde några vinnare koras. Men detta liksom tidigare år var alla vinnare, efter
idogt kutande, kämpande och svettande i värmen. Efter saft och kanelsnäckor i stora
lass avslutades Fotbollsskolan med prisutdelning, diplom, hurrarop och gruppfoto.
Med blossande kinder, nya finter och kanske någon nyvunnen kompis stack de flesta
ner till badet för ett efterlängtat dopp.
I år kör vi fotbollsskolan igen! 14-16 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: 180
kr för medlemmar i Brännöföreningen, och 200:- för ickemedlemmar.
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

Hela programmet finns på
www.vasterhavsveckan.se

BRÄNNÖ BYGG- OCH
SPRÄNGENTREPRENAD
STURE KARLUND
Tel 0709-52 18 93
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Kamp om bollen i den populära fotbollsborgen

Foto: Anders Ekbom
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Idrottssektionen
Idrottssommaren på Brännö är full med aktiviteter som
vanligt. Det är fotbollsskola, friidrottsskola, fotbollscuper
för stora som små, beachvolleycup, Brännölopp och Ölopp.
Precis så som vi vill ha det, fullt upp.
Resten av året har vi vår gymnastiksal som vi hyr ut till alla
möjliga olika aktiviteter.
Det senaste året har vi har både haft medelgympa och cirkelträning. Till hösten
ser vi gärna att några fler skulle vilja bli gruppträningsinstruktörer och hålla i
träningspass för våra medlemmar.
Om någon är intresserad av att hjälpa till med någon aktivitet eller vill starta upp något nytt så kontakta mig gärna.
Lukas Sundberg, Idrottssektionen
sundberg.lukas@gmail.com
Tel. 0767 76 18 58

SKÄRGÅRDSSNICKAREN.
JONAS HELLQVIST
0708 99 28 28 • info@jvhbyggservice.se • Gilla JVH på Facebook.

Uthyrningssektionen
Ann-Marie Kristensson har hand om all uthyrning inom
Brännöföreningen. Det som finns möjlighet för alla att hyra
är Brännögården och Aktivitetshuset (cafédelen och idrottssalen i skolan).
Om du är medlem i Brännöföreningen har du även möjlighet att hyra robust
festtält ca 6x6 m, samt flera set om ett bord och två bänkar.
På Brännöföreningens hemsida, www.brannoforeningen.se , under rubriken
Uthyrning, kan du hitta flikar med prisuppgifter samt regler
och hyresavtal. Du gör intressebokning via hemsidan under
rubriken Uthyrning. När du bokar är det viktigt att du skriver vad det är du vill boka eftersom samma uppgifter fylls
i för samtliga delar av uthyrningen. Glöm inte att trycka
”Skicka” när du har fyllt i formuläret, annars går det inte
iväg till uthyrningsansvarig.
Se vår hemsida för information om priser och regler!
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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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Boken om Anna

Sektion Bad- och
sommarungdomar

Anna Larsson är född på Brännö. Hon känner nästan alla som bor på ön.

Brännöföreningen ordnar varje vår, en arbetsdag där frivilliga
från ön hjälper till med att iordningställa badet inför sommarsäsongen.

Nu har hon flyttat hemifrån till ett eget hus. Det skall bli en bok som ges ut
på LL-Förlaget nästa år. Bibbie Friman fotograferar och Agneta Slonawski
skriver på lättläst svenska

Ramsdalsbadet är ett EU-bad och vattenkvalitén kontrolleras regelbundet.
Flera sommarungdomar, som jobbar under Brännöföreningens regi, städar dagligen stränderna från tång och skräp, klipper gräs och tömmer soptunnor mm.

Anna arbetar extra på Brännö värdshus. Ibland sjunger hon på scenen.
Varje sommar spelar hon med Brännöpojkarna på Brännö brygga.

Hjälp till med att värna om våra bad genom att hålla efter ditt eget skräp.

Beachvollycup 2015
Datum: 18 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 16 juli
till Ellinor Näslund 0760-46 40 91 eller
Anna Kihlman 0727-20 41 34
Kostnad: Medlem i Brännöföreningen:
100 kr/lag, icke medlem i Brännöföreningen: 150 kr/lag. Betalning måste ske
innan första matchtillfället till Ellinor
Näslund eller Anna Kihlman. Du kan
också betala via Swish till Ellinor Näslund 0760-464091 - märk
betalningen Beachvolleycup 2015.
Man kan även anmäla sig på Facebook,
fast inte genom att trycka att man
kommer bara utan genom att skriva
ett meddelande med lagets namn och
vilka man är.
Kioskförsäljning finns,
så ta med kontanter!
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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
Kontakt: Bo Olsson
Tel. 031-97 15 14, 0705-686500
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Framtidens energi på Brännö

Brännö filmfestival fyller 10 år
Liten har blivit stor. Så kan man beskriva Brännö filmfestival. Från trevande start till fullt hus på senaste festivalen.
Nu laddar vi för jubileum.
Jag minns den första filmfestivalen. Det var en stekande varm majdag. Vi hade riggat i ordning Brännögården med varma popcorn och
kartongpapp över fönstren. Vi stod länge och väntade på publiken;
hängde i dörren och blickade ut över fotbollspelande barn. Nästan
ingen kom.
Ändå satsade vi på en ny filmfestival ett år senare. Konceptet var detsamma som Göteborg filmfestival – med handplockade filmer, intervjuer på scen och publik som får ställa frågor. Med den stora skillnaden att Brännö filmfestival pågår under en enda dag. Det gör oss till
Sveriges minsta filmfestival.
Tredje året flyttade vi till värdshuset och förlade festivalen på höstkanten. Det är larmigt och inte helt ultimat som biosalong. Men det är
varmt och kärleksfullt.
I år fyller Brännö filmfestival tio år. Ambitionen är fortfarande överraskningar men framförallt att visa korta och längre filmer som stannar kvar i höstmörkret.
Text: Agneta Slonawski

Kommande filmvisningar
Lördag 1 augusti
Fredag 11 september
Lördag 10 oktober
Söndag 22 november

Utomhusbio på Varvet eller Brännöbrygga
Brännö Värdshus
Brännö Filmfestival på Brännö Värdshus
Familjefilm kl. 15 - söndagsmatiné

För två år sedan var vi sju
hushåll på ön som skaffade
solceller och utmanade fler
Brännöbor att göra detsamma. Tänk om vi skulle kunna
få till 50 hus med celler på
taket!
Nu har vi dragit igång igen!
Vi presenterar koncept för
köp, installation och kostnad.
Genom att gå samman kan vi få lägre
kostnader!
Enkelt!
Kolla på hemsidan solcellshus.se för att
se hur du kan göra för att skaffa dina
egna celler!

Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Fönsterputsning

0737 166 315
wendy@mrsmopp.se
Har du övriga önskemål?
Tveka inte att fråga oss!

Lita på oss, vi fixar ert hem !

Proffesionell städning på Asperö, Brännö, Donsö och Styrsö.
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Leader södra Bohuslän
Leader är en metod där privat,
ideell och offentlig sektor tillsammans utvecklar landsbygden. Sedan
2008 har Leader Terra et Mare
beviljat stöd till idéer i Uddevalla,
Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och skärgården i SDN
Västra Göteborg. Totalt har 185
projekt genomförts, varav 32 i Södra
skärgården.
EU/stat har finansierat projekten
med drygt 36,7 miljoner (varav
13,7% har gått till Södra skärgården) och kommunerna i området

har bidragit med drygt 9 miljoner
kronor. Dessutom har all ideell tid
som lagts ner värderats till ca 23
miljoner kronor. Detta har bl a resulterat i totalt 89 nya produkter(ex.
turistpaket), 160 fysiska anläggningar (ex. vandringsleder, skyltar),
103 nya arbetstillfällen och 81 nya
företag.
Det kanske allra viktigaste resultatet
är att 85% av initiativen lever vidare
efter att projektet avslutats – det
visar att Leadermetoden verkligen
fungerar!

Leader Terra et Mare avslutas nu.
Under 2014 har en redaktionskommitté med hjälp av lokala aktörer
tagit fram en utvecklingsstrategi för
2014-2020. I april blev strategin
prioriterad och fick en budget på

drygt 51,7 miljoner kronor. Den
omfattar samma geografiska område
som tidigare med tillägg för tätorterna Kungälv, Stenungsund och
Uddevalla. Nytt namn blir Leader
södra Bohuslän.
Från och med hösten 2015
kan boende och verksamma
i området att söka stöd för
utvecklingsprojekt inom
besöksnäring, lokal mat, lokal
service, tillgänglighet och
delaktighet samt miljöeffektivisering.
Intresserade av att veta mer?
Gå in på www.leadersodrabohuslan.se!

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
Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ

www.pavelundsbyggen.se
www.pavelundsbyggen.se
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Brännö YogaStudio
Den 1. Juli 2014 öppnade studion med sommarens första drop-in som fortsatte under juli och
augusti, tre dagar i veckan. Gensvaret var fantastiskt, ibland var det upp till femton personer som
dök upp vid 10-tiden för att sträcka och stärka kropp och knopp. Då var det ’indian style’, dvs
tätt mellan mattorna.
I slutet av augusti drog de regelbundna kurserna igång, öborna har kunnat välja mellan sex kurser
i veckan från nybörjarnivå till fortsättnings samt vilande yoga och enstaka barnyogakurser. På
lördagar varannan vecka erbjuds ett längre pass på 120 minuter på nivå1 - 2.
I år pågår de regelbundna kurserna tom torsdagen 11/6. En yogaretreat kommer att hållas i mitten
av maj och ytterligare en sommaryogaretreat den 24. - 26. juli. Se separat annons om yogaretreats.
Sommarens drop-in börjar 30/6 kl 10.00 - 11.30 och fortsätter samma tid tom 4/8 måndag till
torsdag. Utöver drop-in på förmiddagen ges möjlighet att även under sommarmånaderna gå på
vilande yoga alla tisdagar kl 19.00 - 20.00. Vilande yoga är fantastiskt välgörande och skonsamt
för kroppen samtidigt som den medicinska effekten är påtaglig. Man gör 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.
Iyengaryoga, vilket är 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. Den 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.
BKS Iyengar var först med att systematiskt använda olika hjälpmedel, till exempel klossar, stolar,
bälten och rep. Tack vare redskapen kan även
personer med fysiska begränsningar utföra
yogaställningarna på bästa sätt. Hjälpmedlen gör
det också möjligt att stanna längre i positionerna,
vilket ger uthållighet och ökar koncentrationsförmågan.
Iyengar Yoga kännetecknas av att stor vikt ligger på hur asana utförs. Läraren ger noggranna
instruktioner för hur alla delar av kroppen ska
placeras i de olika övningarna. BKS Iyengar menade att det är i koncentrationen som meditationen så småningom infinner sig. Han kallar detta
”Meditation in action.” (www.iyfse.se)
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YOGARETREAT
24-26 juli på Brännö

Stärk kropp och sinne, unna dig
en helg med IYENGARYOGA på
natursköna Brännö
En retreathelg ger dig möjlighet att bryta den
vanliga lunken och satsa lite tid på dig själv.
Under denna sommarretreat kommer vi att
fokusera på kroppens styrka, stabilitet och
smidighet och hur vårt sinne påverkas av det vi
gör. Passen kommer att innehålla främst asanas,
men även meditation, pranayama/andningstekniker. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av
Iyengar-eller hathayoga. Vi håller till i Brännö
YogaStudio och din lärare är Andrea Hedenskog,
certifierad Iyengaryogalärare.
Schema Fredag kl 18.00 – 20.00
Lördag kl 10.00 –12.30 • 16.00 –18.00
Söndag kl 10.00 –12.30
Kostnad 1800 kr. I priset ingår 9 timmars yoga
och en yoga-brunch på lördagen
Anmälan Sker till brannoyoga@gmail.com
och är bindande

Iyengaryoga är en fysisk,
kraftfull yogaform där man
utför övningar och yogaställningar mycket grundligt.
Genom ett noggrant utarbetat system av hundratals
ställningar uppnår du stor
medvetenhet om kroppens
hållning. Effekten av detta
ger dig både styrka, uthållighet
och balans samt koncentration och ökad mental närvaro.

Kontakt brannoyoga.se - mobil 0731-012330
Behöver du boende?
Vi rekommenderar Brännö Varvs unika och
charmiga Bed & Breakfast. Surfa in på
brannovarv.se. för bokning.
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Brännö Lagård
Föreningen fyller 15 år!
Den 6 juni 2004 invigdes Brännö Lagård
och vi kunde för första gången hissa flaggan
som vi året innan tilldelats oss av Kungen i
samband med att ostindiefararen Götheborg
sjösattes. Det var ju på grund(!) av brännölotsen Casper Mattsson som Götheborg mer
eller mindre kunde återuppstå!
Tore och Lillemor Kopp och jag började diskutera i slutet på 1990-talet saknaden av ett
museum på Brännö och om man kunde göra
något med deras gamla Lagård.
Efter kontakt med Bohusläns museum fick vi
stöd av idéen och själva föreningen bildades
2000. Agneta Olsson hjälpte med ansökningar om bidrag för restaurering av Lagården och
en mindre byggnad som skulle fungera som
föreningslokal/”kontor”, förråd och toalett.
Från EUs strukturfond – Mål 2 öar erhöll
vi 455 000:-,länsstyrelsen i Västra Götaland
165.000:- och SDN Styrsö 80.000:- Tillsammans med insamlade pengar, sponsring och
frivilliga krafter till motsvarande värde, kunde
vi genomföra vårt mål.
Basutställningen med lotsar, tullare och sjöfarare och kvinnornas liv på Brännö tillsammans med badgästlägenheten, som var i gång
fram till 1956, har i stort varit samma.
Vid sidan av basutställningen har vi varje
år haft olika temautställningar för att belysa
livet på Brännö under årens lopp. Första årets
temautställning handlade om själva lagården
och hemmanet. Andra utställningar har bl.a.
varit kommunikationerna, affärerna på ön,
Brännö under andra världskriget och kalla
kriget, då bataljonsstaben för försvaret av
södra skärgården var förlagd på Brännö i ett
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bergrum under utkiksberget Förrförra årets
tema var Känsö, där Sylve Törnkvist ställt
mycket material till förfogande. Förra årets
tema var föreningarna på Brännö - ett drygt
tjugotal kunde visas med bild och fotomaterial, bla från Brännöspelen på Drevnäs, byggandet av Brännögården och vår lilla kyrka,
roddföreningen Galären samt Sjöscouterna
och många fler.
Årets tema är delvis att ta fram lite udda saker
från tidigare år, men kompletterat med en
vacker tavla från Vassdal 1928, som vi fått kopiera i fullskalig storlek av Magnus Stendahl.
Tavlan är ett härligt blickfång!
Dessutom har vi fördjupat oss lite om den
optiska telegrafen, som stod uppe vid utkiken. Ett av de sannolikt få fotografierna på
en sådan station, visserligen från Carlstens
fästning taget någon gång mellan 22 januari
1870 och 13 juli 1871. Stationen på Carlsten
var den första som byggdes på västkusten för
rikets försvar. Stationen på Vinga tillkom
senare. Telegrafisten på Vinga är omsjungen i
”telegrafisten Anton Hanssons vals” av Evert
Taube!
Från många Brännöbor har det kommit
önskemål att ha ökat öppethållande framför
allt på lördagar. Detta förutsätter dock att vi
behöver fler medlemmar som kan ställa upp
och bemanna museet. Är ni intresserade hör
av er till Lillemor Kopp eller mig. Vi behöver
fler krafter!
Stöd vår förening som medlem- medlemsavgiften är 100:- eller gåva.
Plusgirot 416 92 56-7
Lars-Göran Granström
LG 2015-05-22

Friidrottsskolan 2015
23-24 juli
Friidrottsskolan leds även i sommar 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: 23-24 juli
Ålder: 8-13 år
Tid: 10.00 - 12.30
Kostnad: Medlem Brännöföreningen 150 kr/ icke
medlem 200 kr
Anmälan: Senast 6 juli, fyll i kontaktformuläret
här så blir du anmäld.
Vid anmälan, ange:
Förnamn, efternamn, ålder, 6 första siffrorna i
personnumret (för bidragsansökan)

Altanbyggen, service, renovering, tak,
tillbyggnad, nybyggnad, ombyggnad,
	
  fönsterbyten, husgrunder, fasadarbeten,
	
  trappbyggen mm
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Brännö kyrka
Brännö kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor och ägs av Brännöbor.
Förutom gudstjänst, vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan även
verksamheter som
-Barn kör och vuxenkör
-Musikkonserter
-Föredrag
-Barn/föräldragrupper
-Öppen kyrka
Många håller kyrkan levande genom ideellt arbete.
Alla intresserade är välkomna att delta och stödja våra verksamheter!
Medlemsavgiften är endast 75kr per person och betalas in till Brännö
Kyrkoförening, Pg 572600-5. Glöm inte att skriva samtliga namn om du
betalar medlemsavgift för flera personer.

Till sist skall du veta att du alltid är välkommen till våra olika
aktiviteter i kyrkan som är öppen för alla.
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Bilder från Brännökyrkans 60 års jubileum i november 2014
35

Odlarsällskapet Brännö Gärde
har dragit igång!

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

Redegatan 9 • Långedrag • 0705-92 31 96 • www.kapellteknik.se
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Alldeles utanför Brännö förskola har
Odlarsällskapet brutit upp en del av
Gärdet för att ge Brännöborna möjlighet att odla tillsammans. Här kommer
finnas närmare 30 lotter på vardera ca
25 kvadratmeter. I skrivande stund är
alla lotter, utom 2, utarrenderade och
de flesta har kommit igång med arbetet
på sina lotter.
Odlarsällskapets syfte är förstås att
möjliggöra
mer odling för
fler, men också
att skapa en
mötesplats för
Brännöbor i
olika åldrar. Vi
affischerade,
startade en
Facebookgrupp och
erbjöd förskola
och skola var sin lott. Föreningen sökte
startbidrag hos Stadsnära Odling, som
vill främja giftfri uppodling av mer av
staden Göteborgs mark och samtidigt
ge fler möjligheter för människor i
olika åldrar och omständigheter att
umgås. Vi fick 25 000 kronor för att
komma igång med våra odlingar! För
dessa pengar har vi kunnat fräsa upp
området och köpt in redskap, jord och
viltstängsel.

Området var från början igenvuxet,
ojämnt och gropigt. Så sakteliga växer
nu de olika lotterna fram, med gångar
emellan och en gemensam sittplats
i mitten. Jorden är blöt och tung, så
platsen kommer säkert att utnyttjas
till många goda fikastunder. Samtidigt
som det jobbas på de enskilda lotterna
kommer vi också att ha fixardagar för
det gemensamma arbetet på området.
För att bli av
med överskottsvattnet rensar
vi upp gamla
diken runt området och mot
fotbollsplanen
bygger vi en
häck av grenar.
I denna häck
får Brännöborna gärna lägga
sitt överskott av kvistar och grenar.
För att freda odlingarna mot rådjurens
glupska attacker jobbar vi på att hela
området ska hägnas in.
För att alla ändå ska känna sig välkomna kommer ett flertal grindar att
byggas in i stängslet. Kom gärna in och
se er omkring!

37

Brenneyia Krukmakeri
Brenneyia Krukmakeri är ett litet krukmakeri som drivs av Helena
Ekbom och Paola Näslund sedan våren 2014.
Vi har alltid haft ett intresse för keramik och har både gått kurser
tidigare i livet och fann att vi hade detta intresse gemensamt.
För flera år sedan köpte vi en drejskiva tillsammans för att komma
ett steg närmare vår dröm om att ha en keramikverkstad ihop.
Sedan gick tiden till familj, studier och yrkesliv. För ca ett år sedan
blev drömmen verklighet och vi har nu en keramikverkstad ihop i
Paolas källare på Husefladen. Vi jobbar med att utveckla oss genom
kurser och genom att inspirera varandra. I vintras var vi med på
Brännös julmarknad och vi kommer att vara med på konstrundan
på Brännö 2015.
För mer information, följ oss
på vår hemsida och
Facebook-sida:
http://www.brenneyia.se/
https://www.facebook.com/
brenneyia
Med Vänlig Hälsning
Paola Näslund
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Brännöloppet
Lördagen den 25 juli 2015
Anmälan på plats: vid Brännö Skola mellan kl. 9-10
Föranmälan: se nedan
Betalning:
Föranmälan: se nedan
På plats 25 juli: kontant eller med swish i samband med anmälning

Kafé Husvik öppnar igen!
Det har nu blivit min tur att testa på att driva denna fina kiosk,
som ligger precis vid Brännö bastu, brygga, hamn och strand. Mitt
namn är María González. Jag har bott på ön i precis två år och
arbetar under resten av året som filmare och lärare i socialantropologi på universitetet.
Fiket drar igång efter midsommar och håller öppet måndag till
söndag 10-19, torsdagar till 22.Vi håller tummarna för en varm
sommar för här kommer finnas gott om glass från Lejonet &
Björnen och GB, kaffe, te, juicer, smoothies, sallader, varma mackor och hembakat fika – både klassiker och lite nyttigare sådana.

Vi ses!
Kontakt: 0735-176594
Facebook Kafé Husfik
(https://m.facebook.com/kafehusfikburningisland)

All information finns på www.brannoforeningen.se
För att kunna föranmäla er, krävs att ni samtidigt betalar in avgiften för det lopp som ni
tänker delta i. När inbetalningen kommit in, registreras er anmälan.
Föranmälan till: brannoloppet@gmail.com
Följande uppgifter önskar vi ha med i anmälan:
För- och Efternamn
Personnummer (för bidragsansökan)
Medlem/Icke medlem i Brännöföreningen
Lopp- Stora/Mellan/Lilla
Ev klubb som du är med i.
Betalning till pg 4 85 85- 4 – uppgifter på inbetalningen:
Brännöloppet, namn, medlem/icke medlem, vilket lopp som du skall delta i
Fina priser till 1:a, 2:an och 3:an i alla lopp utlovas!
Första pris i Stora loppet är: En startplats i Öloppet, för ett lag, alltså två personer. Det är
i valfri klass, så den som vinner platsen kan tävla med antingen en kvinna eller en man.
Valfritt om man vill ställa upp i Öloppet 2015 eller 2016.
Välkomna!
Stina Hall Hellqvist & Paola Näslund, Brännöföreningen
Stora Loppet
Ålder: 0-100 år
Distans: Ca 6,3 km
Föranmälan
Pris: Medlem i Brännöföreningen 100 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 140 kr
Anmälan på plats
Pris: Medlem i Brännöföreningen 150 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 200 kr
Mellan Loppet
Ålder: Upp till 14 år
Distans: Ca 2 km
Föranmälan
Pris: Medlem i Brännöföreningen 50 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 80 kr
Anmälan på plats:
Pris: Medlem i Brännöföreningen 60 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 100 kr
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Lilla Loppet
Ålder: 0-7 år
Distans: Runt skolan och Gården
Föranmälan
Pris: Medlem i Brännöföreningen 30 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 50 kr
Anmälan på plats:
Pris: Medlem i Brännöföreningen 40 kr
Icke medlem i Brännöföreningen 60 kr
41

Agenda sommaren 2015
		Juni							

Fr 19
10.00
Midsommarfirande i Gröna vik (Preliminärt, se lokala affischer)
Sö 21
11.30
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30					
Sö 21
17.00
Anmälan till sommarens Tennisskola, se sid. 51			
Sö 21		
Volvo Ocean Race, 21 - 28/6, se volvooceanracegoteborg.com
On 24
21.00
Brännö Världshus, Christoffer Lindahl spelar Evert Taube
To 25
19.30
Dans på Brännö Brygga, Premiär! Band: Brännöpojkarna		
Lö 27
20.00
Brännö Världshus, Jaron Freeman Fox & The Opposite of Everything
Lö 27 - Sö 28		
Kundaliniyoga, 2 dagars retreat Kraft och medkänsla, se sidan 73
Lö 27
12.00 ca Naturvårdsföreningen, Galterövandring, samling vid affären		
Sö 28
11.30
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30					
Må 29
10.00
Simskolan i Ramsdal, anmälan och inskrivning, se sid 11		
Må 29
12.00
Märkestagning vid simskolan alla simskoledagar, 12 - 14		
Ti 30
19.00
Sommarkonsert i Brännö Kyrka, Projektkören med solister			
			

		Juli							

On 1
19.00
On 1
20.00
To 2
19.30
Fr 3
20.00
Lö 4
11.00
Sö 5
10.00
Sö 5
11.30
Må 6
08.30
Ti 7
19.00
On 8
20.00
To 9
19.30
Ti 14 - To 16 10.00
On 15
20.00
To 16
19.30
Fr 17
19.00
Lö 18
10-16 ca
Lö 18
16.00
Sö 19		
Sö 19
10.00
Sö 19		
Ti 21		
On 22
20.00
To 23 - Fr 24 10.00
To 23
19.30
Lö 25
10.00

Brännö Varv, Teaterpremiär, föreställningen KYSS MIG SHEJK, se sidan 8		
Brännö Världshus, Vildrosbarn, låtar om drömmar, livet, kärleken		
Dans på Brännö Brygga, Band: Brännöpojkarna				
Brännö Världshus, Thomas Andersson Wij - Ensam på scen			
Brännö Hamn - Hamn, Marknad och gat-loppis, se sid 18			
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10.00, Start 11.00			
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30, alla söndagar och onsdagar i juli		
Brännö Powerwalk, varje dag t o m 2 aug, saml. vid Brännö Handel		
Sommarkonsert i Brännö Kyrka, Stina Manheden & M Fhager		
Brännö Världshus, Ted Gärdestad-afton/Julia Roempe & Christoffer Lindahl
Dans på Brännö Brygga, Band: Stackars pojkar med Gunnel			
Fotbollsskola/Sommarfotboll, ålder 7 - 13 år, se sid 21			
Brännö Världshus, Tallberg & Rehnberg, visor/pop/Irländskt			
Dans på Brännö Brygga, Band: Sista färjan					
Brännö Världshus, Elva sidor av Taube/Martin Bagge med sällskap		
Brännö Beachvolleybollcup, bredvid fotbollsplan, se sid 24			
Jazz i Gröna vik (inställt vid regn), se lokala anslag				
Hunk Cup vid fotbollsplanen, seniorer, se sid 67				
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10.00, Start 11.00
Nya Skärgårdslinjen/Rockbåten med Hell, Cole, Steel & Force, se sid 15		
Sommarmusik i Brännö Kyrka, Klezmermusik med Zemer kapell
Brännö Världshus, Ted Gärdestad-afton/Julia Roempe & Christoffer Lindahl
Friidrottsskola, för dem mellan 8 - 13 år, Fotbollsplan, se sid 33		
Dans på Brännö Brygga, Band: Brännöpojkarna				
Brännöloppet, anmälan kl. 09.00 - 10. 00 vid Brännö skola, se sid 41

Agenda sommaren 2015
Lö 25
20.00
Fr 24 - sö 26		
On 29
20.00
To 30
19.30
Fr 31		

Brännö Världshus, Vrångö Rhapsody				
Iyengaryoga, Yogaretreat på Brännö, , 24 - 26 juli, se sidan 31		
Brännö Världshus, N duó Sommarjazz, Stina Mannheden & M Birgenius		
Dans på Brännö Brygga, Band: Vesterbergs					
Simpromotion i Ramsdal, avslutning simskolan

Augusti

		
							
Lö 1
10.00
Ö-loppet, start i Husvik, för mer info se www.oloppet.se			
Lö 1		
Västerhavsveckan 1 -9 augusti, se vasterhavsveckan.se			
Lö 1
22.00
Filmsällskapet, Utomhusbio i Husvik, se lokala anslag			
Lö 1		
Donsö Hamnfest, Donsö					
Sö 2
11.30
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30, alla söndagar i augusti			
Sö 2
13.00
Lasse Dahlquist-dagen på Brännö Värdshus, musik, sång mm			
Må 3
13.00
Besök Brännö Lotsutkik, öppet 13-15, Västerhavsveckan			
On 5
19.00
Brännö varv, Mats Hagströms kvintett och gruppen Habaneros			
Fr 7
12.00 ca Galterövandring ca 4 tim, Lars Hellman, samling affärsplan			
Lö 8
19.30
Dans på Brännö Brygga, Final! Band: LL103 och De Ökända			
Lö 8
11.00
Brännö Konstrunda, konstvandring, kl. 11-17				
Lö 8
10.00
Brännö Runt kappsegling, Lasse Dahlquists vandringspris			
Sö 9
11.00
Brännö Konstrunda, konstvandring, kl. 11-17				
Sö 09
11.30
Brännö Lagård öppet 11.30-15.30					
Lö 29
15 -22
Brännö Rundgång Musifestival, Preliminärt, läs mer på sidan 46

September							

		
Lö 5		
Bondens Marknad i Husvik, närproducerat, lokalodlat mm			
Fr 11		
Brännö filmsällskap, filmvisning på Brännö Världshus			
Lö 12		
Brännöföreningens Funktionärsfest, husband: Brännöpojkarna

Oktober							

		
Lö 10		
Filmsällskapet, Brännö Filmfestival på Brännö Värdshus			
							
OBS! Med reservation för ändringar! Se lokala anslag och www.brannoforeningen.se
För mer information om Värdshusets arrangemang, se www.brannovardshus.se

Bastubryggan Brännö fyller 15 år
Valet föll på Husvik och SG ritade en
snygg ”tillbyggnad” på den kända men
anskrämliga baksidan på dansbanan och
som kunde godkännas av både myndighet och markägare.

SG Larsson inviger bastun

Bastun i Husvik invigdes 1 juli 2000
och fyller alltså 15 år denna sommar.
Den har alltsedan starten varit en
mycket populär och omtyckt mötesplats för såväl föreningens medlemar
som deras gäster. Antalet medlemmar
har varierat under åren men har stabiliserats på ca 250 ungefär lika fördelat på
herrar och damer.
Hur kommer det sig då att vi har en
bastu på detta fantastiska läge med
utsikt över vackra Känsö och Brännös
bästa badvatten?
För att reda ut denna fråga som många
nytillkomna bastubadare ställer sig får
vi gå tillbaka 20 år då ett gäng gubbar motionerade en gång i veckan och
bastade hemma hos någon och ibland
kunde det bli trångt. I detta sammanhang växte idén fram att bygga en bastu
som kunde drivas som en förening
öppen för alla intresserade. Gänget tog
kontakt med den kände Brännöprofilen
SG Larsson och tillsammans undersöktes vilka möjliga lägen som fanns på ön.
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och minst lika mycket tid som det tog
att bygga bastun har lagts ner på att
hålla bastun igång. Främst är det VA
anläggningen som är känslig speciellt
under vintertid dessutom har stormen 2
gånger raserat badbryggan.

Finansering av bastuns drift och underhåll sker enbart genom medlemsavgifter
och frivilliga insatser några övriga stöd
finns inte.
Styrelsen Föreningen Bastubryggan

Föreningen Bastubryggan bildades av
ett sammansvetsat gubbgäng på 7 man
som avtalade med Brännöföreningen att
utnyttja bygglovet för att i Bastubryggans regi uppföra bastun.
I detta läge var den stora frågan hur det
hela skulle finanseras, att spika upp huset skulle väl inte bli så svårt. Det blev
precis tvärtom, finanseringen gick över
förväntan sponsorerna stod nästan på
kö för att få vara med. Bygget däremot
innebar många moment på ett också
besvärligt läge, gubbarna hoppade runt
på bjälkarna i ur och skur, många verktyg tappades i vattnet och det kunde
höras kommentarer som:

Hasse, Sven, Christer, Janne, Matts, Bert och Reinhold

– Räck mig en hammare.
– Dom är slut.
Efter 18 månader och i huvudsak
helgarbete samt frivilliga insatser för el,
VA och målning stod bastun klar för
invigning. Det finns inte utrymme att
här att räkna upp alla sponsorer och alla
andra som på ett eller annat sätt hjälpt
till, men i bastun på ett gammalt fint
roder har alla som medverkat fått en
namnskyllt i mässing uppsatt.
Bastun ligger på ett väderutsatt läge
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Leta gärna upp Brännö Rundgång på facebook och få fortlöpande information.

BRÄNNÖ RUNDGÅNG

30 AUGUSTI 2014. 15.00-24.00
KONSERTER PÅ FLERA SCENER SAMTIDIGT:

JYDEKLOVAN TOLLEBACKEN BRÄNNÖ VARV BRÄNNÖ VÄRDSHUS

Brännö Rundgång
För andra året anordnades lördagen den 30 augusti musikfesten Brännö
Rundgång. Med start på Varvet på eftermiddagen och avslutning på Värdshuset vid midnatt kunde man lyssna på ca 25 olika artister eller grupper från
fyra olika scener. Många olika musikstilar representerades men att lyssna
på allt var en omöjlighet då det större delen av dagen var musik på alla fyra
scenerna samtidigt. Det gällde att hitta sina favoriter, planera och gå runt, en
grundidé med hela Rundgången. Till vänster ser ni affischen från förra året
där de flesta artister finns med.
Det fantastiska vädret från första året hade bytts mot ett betydligt ostadigare
men det hindrade inte att att det trots detta kom ännu mer publik. Ingen
överdrift att sammanfatta musikfesten med ordet succé!
I skrivande stund är det inte helt bestämt om det blir någon Brännö Rundgång i år men, för säkerhets skull, boka in sista helgen i augusti.

FESTIVALBAND Á 200 KR SÄLJS PÅ PLATS FESTIVALDAGEN (OBS KONTANT) MAT & DRYCK FINNS ATT KÖPA
MEN MEDTAG GÄRNA EGEN (GÄLLER EJ VÄRDSHUSET)
HÅLL UTKIK PÅ FACEBOOK EFTER FESTIVALPROGRAMMET

CAVERN PEOPLE MAJORNAS 3DJE ROTE FLOD

GÖRAN EKSTRAND OCH HUNDEN ÄR LÖS FANNY NÄSLUND

PER UMAERUS BRÄNNÖ JAZZ ALLSTARS Ö-FOLK

DRIFTWOOD COMPANY ANDERS ENDA BARNET
INGMARI DALIN OCH MATS HAGSTRÖM OH MARIE
SISTA FÄRJAN DEVIN OCH DE BLÅ MANGANAS GARDEN

PER REHNBERG HENRIK WALLGREN Ö-KÄNDA
TIJUANA SUICIDE HOMBRES SIN PLAN MOTHER LAKE

TACTICAL NUCLEAR PENGUINS BRÄNNÖPOJKARNA M.FL.
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Spontana sångare stämmer upp
Ett nytt glädjefyllt sångår är tillända. Det femtonde i ordningen.
En lördag i månaden tar körledare Magnus Ekman och ett stort antal av
Spontana körens deltagare en tidig båt från Saltholmen. Det gör de för att
uppleva en koncentrerad dag fylld med sång tillsammans med körens brännömedlemmar. Varje ”termin” avslutas sedan som vanligt med välbesökta
konserter. Julkonserten hölls traditionsenligt andra advent i samband med
julvandringen. Våren avslutades med sång i kyrkan, i år i början av maj.
Därefter samlades körens medlemmar till trädgårdsfest.
Några dagar tidigare, på Valborgsmässoafton, var många av oss med och
sjöng in våren, under Magnus Ekmans ledning, i Näckrosdammen i Göteborg. Upp emot fyrahundra sångare fyllde vårluften med bland annat de
klassiska vårsångerna. Stämningsfullt och besökt av en stor publik.

Jag tar även in växter på beställning
Telefon 97 16 61
Husviksvägen 83, Brännö
Numera kan du betala med kort

Under nästa år planerar kören att göra en internationell resa.
Vill du vara med? Även om du aldrig sjungit i kör förr, kom och dela
gemenskapen! Det finns plats för fler spontana sångare. Håll utkik på anslagstavlor, sök Spontana kören på Facebook eller haffa en kördeltagare och
skaffa information om tider. Höstens första träff infaller den 12 september
2015. Vi ses i kyrkan. Välkommen!
Marie Thegerström

Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.
Bo Alderstig
Gröna Vik Byggkonsult Ab

Magnus 0707-72 75 11
semesterstängt vecka 29-30
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031-97 12 94
0733-70 18 39
Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö
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Brännö vägförening 2015

Brännö Tennisklubb
Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för våra ungdomar.
Tennisskolan hålls v26 samt v27 (1 timme/dag, mån – fre).
Lämplig ålder 5-14 år. Pris: 200 kr/vecka
Anmälan sker söndagen den 21 juni kl 17.00 – 17.30 vid tennisbanan
(klubbhuset), anmälan kan i år också göras på: kai.lingheimer@telia.com
(dock senast den 19 juni via mail)

Den efterlängtade sommaren är här med sitt glittrande hav, sprudlande grönska och ljumma
långa kvällar, härligt.
Under året som passerat, har Bönekällan och Norra delen av Brattefjällsvägen, inte bara
fått en stadig ansiktslyftning av ytskikt, utan även en möjlighet att avvattna den så kallade
vägkroppen som annars förändras med säsong vilket ger en bruten vägprofil och sprucket
ytskikt. Detta genom dräneringar ut med vägen, plus ytterligare ett rörsystem för fastighetsägarna att kunna koppla på och där igenom bli av med sitt dagvatten vilket inte funnits
tidigare.
Vi fastighetsägare är skyldiga att omhänderta vårt dagvatten vilket inte är lätt om inte möjligheten erbjuds. För var väg som står inför reparation på Brännö kommer vägföreningen
arbeta med tydlig inriktning i att försöka leda bort dagvattnet i samarbete med fastighetsägaren. Att endast lägga på nytt ytskikt (exv. asfalt) blir ekonomiskt ohållbart.
Brännös vägar är ofta belägna i dalgångar dit vattnet rinner. Allehanda transporter vi nyttjar,
påverkar vägområdet framför allt när underlaget är blött.
Att genomföra en hållbar (ur många hänseenden) förvaltning av vårt vägnät kräver förståelse
och positivt engagemang av oss fastighetsägare på Brännö. Det uppkommer många frågeställningar som information och dialog bör räta ut fram över.
För 2015 är siktet att reparera Södra delen av Brattefjäll och även försöka få med dagvattnet
kring Jydeklovan. Att arbetet med Brattefjällsvägen blir i två etapper är bl.a. för att dagvattnet
faller i två riktningar med höjdpunkt på mitten, vilket medför ett större planeringsarbete.
Vi fastighetsägare på Brännö utgör vägföreningen.
De som ingår i vägföreningens styrelse är Henrik Sjöstrand ordf. Johan Brode’n sekr. Kristina Borg kassör. Reine Johansson. Peter Edwards. Ann-sofie Jeppson. Monica Westerberg.
Bo Lore’n och Bo Lind som önskar er en fin sommar.
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Gruppindelning (för v 26)
kommer att anslås i
klubbhuset söndagen den 21
juni mellan klockan 19-20.
Frågor besvaras av
Kai Lingheimer
0707-781818
(dock ej anmälan telefonledes).
Välkomna
Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för våra
ungdomar.

Göteborgs starkaste
grafiska partner

Tennisskolan hålls v26 samt v27, (1 timme/dag, mån – fre).
Lämplig ålder 5-14 år
Pris: 200 kr/vecka

Vi vet att
vi kan leverera
grafiska lösningar
som
just kl
ditt17.00
företag –söker.
Anmälan
skerdesöndagen
den 21
juni
17.30 vid
Idé, layout,
repro, tryck (klubbhuset),
och distribution. Precis
där dukan
vill hai det.
Under ett
tak!
tennisbanan
anmälan
år också
göras
• Idé

på:
kai.lingheimer@telia.com (dock senast den 19 juni via mail)
• Tryck

• Print-on-demand

• Efterbearbetning

• Layout
• Produktion
Gruppindelning
(för

• Kundtidningar
• Distribution
v 26)
kommer att anslås
i klubbhuset
• Illustrationer
Projektledning
• Storformat
• Plock o. pack
söndagen• den
21 juni mellan
klockan 19-20.

Frågor besvaras av Kai Lingheimer 0707-781818 (dock ej
anmälan telefonledes).
Sven Källfelts Gata 9
426 71 Västra Frölunda
Telefon 031-29 20 50
info@toro.se
www.toro.se

Välkomna
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Brännö Handels framtid
Nu är en förändring på gång, om allt går i lås kommer Brännö Handel att flytta
och nya lokaler byggas vid området nära Brännö Varv.
Tisdagen den 5 maj 2015 hölls det första allmänna mötet på Brännögården, med
information om det nya projektet och tidsplanen mm.
Stadsbyggnadskontoret arbetar med planändringen, vilket säkert kommer att ta
minst ett år till. Om klartecken
ges för byggnation hoppas vi i
bästa fall att kunna starta bygget
av den nya affären under hösten
år 2016.
Tack för den stora uppslutningen
och engagemanget på vårt första
möte angående det nya projektet.
Fortsättning följer,
hälsningar Sten och Carina

Taxi/Färdtjänst Brännö

Ett kvarts sekel med Galären.
Det är 25 år sedan Galären 1990 officiellt bildades som en roddklubb för tiohuggare.
Nästan alla öar hade just nappat på kapten Lundbergs idé att låna tiohuggare från Kustartilleriet, underhålla och bruka båtarna och sedan låta KA låna tillbaks dem under två sommarveckor. KA hade inte tillräckliga resurser i sin ungdomsverksamhet för att själva hålla igång
båtarna men på detta sätt fungerade det bra. När så många hade tillgång till tiohuggare
blev det naturligt att det ordnades tävlingar mellan öarna. Det utvecklades snart till riktiga
SM i tiohuggare, med många deltagande lag. Roddare från öarna, från kyrkbåtsklubbarna
i Siljan, från roddklubbarna på fastlandet, från militären. Det var härliga, publikdragande
tillställningar.
Men så byggde några klubbar med bättre ekonomi nya, snabbare båtar, förändrade årorna
och använde andra material. Det gick inte längre att tävla på lika villkor. Tiohuggarrodden
dog ut nästan lika snabbt som den uppstått, Den ena klubben efter den andra lade ner.
Idag handlar Tiohuggar-SM bara om rodd för 3-4 klubbar med nya båtar. Roddklubben
Galären letade då efter en ny typ av båtar som gick att använda i öppen sjö och hittade dem
på Färöarna, via en tävling i Köpenhamn. Färingen som båttyp passade oss perfekt. Själva
köpte vi några begagnade båtar och förmedlade andra till våra grannöar som också blivit
intresserade. Med denna båttyp har vi kommit iväg på många trevliga resor och tävlingar
genom åren. Till Färöarna, Shetland, Tyskland och till flera olika platser i Danmark. Även
till många roliga svenska tävlingar som Stockholm till Vaxholm, Ingmarsö runt, Hasselörodden till Västervik ,Götaälvrodden ,Sillarodden i Ronneby etc..
Dessutom kunde de prestigeladdade roddkamperna mellan öarna fortsätta.
Kom gärna själv till Husvik och pröva på rodd. Se våra träningstider på anslagstavlorna.
För RK Galären, Göte Westberg, ordf.

031-757 99 80
Telefontid:

måndag - fredag
lördag - söndag

7 - 21
9 - 21

Taxi Brännö drivs av Steens Transport & Entreprenad KS AB
1990 -vårt första damlag i Göta Älvrodden.

Stående fr.v. Lena Kullberg, Agneta Ekman, Ann-Sofie Olsson, Barbro Sjöstrand, Barbro Karlund, Lolli
Fris, Lisbeth Hansson, Eva Bergfjord, Lena Rohman. Knästående frv. Katarina Karlsson, Anette Krantz,
Jessica Turk, Birgitta Westberg, Eva Larsson. Synnöve Olofsson.
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Äntligen åter till Brännö
När vintern äntligen tar slut får det gärna
gå fort utanför våra fönster. Att värmen
kommer och att naturen vaknar ur sin
vintersömn. Träden är så kala och marken
så grå. Jag längtar efter det gröna, efter löv
och blad; efter blommor och fågelkvitter.
Förr i tiden när hörseln var som den skulle kunde jag gå ut i en björkdunge och
verkligen höra hur knopparna brister. Jag
tror inte alls att det gör ont i träden när
knopparna brister. De känner sig befriade
och får ny luft, kraft och livslust. Jag tror
att träden sträcker på sig i välbehag och
njuter av sina nya kläder.
Mycket som varit dolt kommer fram. Jag
tänker särskilt på våra båtar nere på Brännö Varv eller i Vassdal eller Husvik. Båtar
som snart blir av med sina fula täckelser.
Gamla flikiga presenningar och sjaskiga
plastsjok som döljer det fina, det blanka,
det härliga. Många kan ha kollapsat under
de enorma mängder regn som fallit under
vintern. Regnvattnet hänger som i en påse
i sittbrunnen och det är svårt och tungt
att ösa ur. Men så spricker himlen upp;
folk kommer ut till båtuppläggningen
igen. Tar med kaffe och ostmackor. Sitter
i solen och lyssnar till båtgrannen som
skrapar och slipar. Doften av polish, vax
och bottenfärg blandas med den salta
luften och den lite sura lukten av tången
i strandkanten; den som vi förknippar
med havet. Man går runt bland grannarna och byter tankar och erfarenheter.
Hjälper varandra med råd eller handkraft.
Vi båtägare får nya drömmar och gör
54

planer inför sommarens segelsäsong. Det
vi inte upptäckte förra året skall utforskas
i år; det nya favoritstället ska få besök
igen. Och så skall den nya utrustningen
monteras och prövas, det som gick sönder
skall lagas. Ibland känns det som att båten
är sliten och trött när den tas upp. Så vilar
den upp sig under vintern, får ny puts
och det som sitter löst dras fast och det
som sitter fast lossas varligt. Och båten
känns faktiskt ny och stark igen. Jag vet
inte hur det går till. Men det känns alltid
mycket bättre vid sjösättningen. Fulla av
förväntan riggas båten, tanken fylls upp
och den efterlängtade premiärturen äger
äntligen rum. Framför ligger en oändlig
sommar full av äventyr och härliga upplevelser. Sol och bad, klippor och sand.
På Saltholmen går vi göteborgare ombord och tar sig ut till sommarstället på
Brännö, till Husvik, Gamla byn eller vid
Gärdet, Gröna vik kanske. Huset låses
upp och den stora vårvädringen tar vid.
Alla fönster på vid gavel och den unkna,
instängda vinterluften skall ut, den friska
vårluften in och värmas upp. Vattnet sätts
på igen och varmvattnet kommer igång.
Torkar golven med såpa för den goda doften. En brasa i spisen hjälper till att vädra
och sprider en behaglig doft inne i huset
och utanför. Ute i trädgården sätts trädgårdsmöblerna ut. I boden hämtar man
ut en bra kratta och räfsar bort det gula
torra gräset och gamla kvistar som blåst ut
under vinterns stormar. En liten hög med
ris som kan eldas i ett hörn av trädgården.

Det är en konst att elda kvistar, torrt gräs
och gamla löv i ett hörn av trädgården.
Med en kratta i handen bevakar man elden; det gäller att var dess herre, inte dess
slav. Den får inte ta makten.
För mig är Brännö ett paradis på jorden.
Där har jag mitt sommarhus, min båt
ligger förtöjd vid varvet och så många
goda vänner bor där. Nu efter vintern
när Brännö för vår del legat i träda känns
det så härligt att komma tillbaka. Andas
den alldeles särskilda luften och njuta
av tystnaden. Av friden som fortfarande
råder innan sommarens hektiska dagar
kommer med ännu fler sommargäster och
turister. Inga bilar finns på vår ö men en
och annan flakmoped stör tystnaden och
ibland sprider sina tvåtaktsavgaser. Till
helgen kommer grillen fram, badtunnan
fylls på och goda vänner skall bjudas på
plockmat och något gott att dricka till.
Ett parti kubbspel kanske. Det händer

alltid något på Brännö. Många förmågor
och odågor som hittar på både det ena
och det andra. Ibland går vi på konsert på
Värdshuset och i somras kunde vi uppleva
revy på Varvet. Vi har torsdagsdanser på
Brännö brygga mm. Det är så mycket att
vi ibland tvingas välja bort något som är
kul.
Att bo på en ö tvingar oss att se varandra
i ögonen när vi möts; det går inte att
som i vanliga samhällen oengagerat vinka
hej till grannen genom bilrutan. Nej, vi
möts ansikte mot ansikte och vi hälsar på
varandra. Frågar hur den andre mår. Bryr
oss om. Och vad har hänt under vintern?
Allt väl? Skall du gå med på våra morgonpromenader? Funkar den nya båten? Är
tillbyggnaden klar? Det gäller att komma
ikapp och få läget klart för sig. Uppdatering heter det på datorspråk. Det sker hela
tiden när människor möts. Inte minst på
en ö.
Det går fort nu. Våren
nalkas med stormsteg.
Snart är det sommar.
Åh, du härliga nordiska sommar med ljusa
nätter och ljumma
kvällar. Nu kan våren
få lova att komma fort
– sen vill vi att tiden
stannar upp. Att den
går sakta och vi får
njuta av den underbara
sommaren länge.
Yngve Ernst

Kväll i Lönndal

Fotograf: Roland Vejbin
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Brännö Powerwalk
Tider sommaren 2015:
6 juli-2 aug samling kl. 08.30 varje sommarmorgon utanför Brännö Handel!
Det finns många fördelar med så kallad Power walk, 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.

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

Med andra ord, passar utmärkt på Brännö!
Rolf Hellqvist

Brännö konstrunda
8-9 augusti 2015
Hej! Brännökonstrunda 2014 bjöd på konst från 25 konstnärer och
på 11 olika ställen.
På brännögården visades en samlingsutställning där vi räknade in 512 besökare.
I år skall konstrundan vara den 8-9 augusti kl.11-17 (2015)
Välkomna!
Patrik Häggmark
Ansvarig för konstrundan
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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

- Gruppen
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Från hage till atelje!
Ull
Ull är ett fantastiskt material. Den
har många goda egenskaper som
isolering. Ullen tar upp och släpper ifrån sig fukt på ett enastående
sätt, ca 30-40 % fukt av sin vikt
passerar genom ullen. Den brinner
inte så lätt utan pyr mest och tar
mindre energi i anspråk när man
till exempel tillverkar ullplattor till
isolering. Om man tillsätter salt i
processen så förhindrar man också
att skadeinsekterna hittar dit och för
att göra styvare plattor tillsätter man
bl.a polyester, återvunna petflaskor.
Den har samma energivärde som
cellulosa, mineral och linisolering.
Som textilt material har den används
länge. Där handlar det om att se till
de olika kvalitéerna så att rätt ull
kommer på rätt plats. Man tittar på
grovleken, glansen och längden på
ullen när man bestämmer användningsområdet. Ullen mäts i micron,
ju lägre micron desto mjukare ull.
Här på Brännö har vi får som genom
åren korsats med olika raser och djur
som är helt renrasiga. I avelsarbetet
tittar man på olika egenskaper. Man
kanske vill ha ett bra köttdjur, då är
inte ullen så intressant. Men även
den ullen används med fördel till
stoppningsmaterial. Gotlandsfår har
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inte lika bra köttansättning men en
bättre ull som gör sig bra till sulor,
tofflor och sittdynor. Ska man ha ullen nära huden så är finullsfåret det
som ger en skönare ull. Vi har alla
dessa egenskaper här på ön och tittar
man noga på ett lammskinn så kan
man se spår av många sorters ull.
Lammskinn
Alla vet vi hur skönt det är med ett
lammskinn i soffan eller under fötterna på golvet. En av egenskaperna
med lammskinn är att de bibehåller
en konstant temperatur så att man
ej blir för kall eller svettas. För små
barn är det absolut det bästa att luta
sig mot, men man ska vara försiktig
med vad man köper. Är de billiga så
har de behandlats med kemikalier
och i storskalig fårproduktion är
djurhanteringen inte alltid det bästa.

Var säker när du köper ett fårskinn
på vart det kommer från och hur
djuret har behandlats.
I februari kommer lammskinnen
tillbaka från berederiet, ett hav av
underbara skinn breder ut sig på
bord och golv. Jag sorterar efter färg,
lock, glans, täthet osv. Här kan man
läsa av vilka raser som finns i skinnet. Lammskinnen är ju som sagt
underbara att ha hemma i soffan,
på golvet eller till och med i sängen,
men det går att göra så mycket roligt
av dem. Gotlandsfåren ger grå skinn
med lock, de klipps normalt på 35
mm och är mjukare med slipad baksida. De är tvättbara. Av dessa gör
jag kuddar och andra inredningsdetaljer. De finns också skinn som är
klippta på 18 mm. De är utmärkta
när man ska sy handskar, mössor
eller något annat. Så har vi de som är
oklippta och har hela sin längd kvar,
de är inte tvättbara och används

ofta som mattor, men de har oanade
möjligheter. Använder man olika
skinn i ett arbete får man fram en
strukturförändring i ett mönster på
en matta eller en kudde.
Jag har många års erfarenhet av sömnad i skinn, ullhantering, nåltovning, färgning och annat hantverk.
De traditionella kunskaper som finns
är ytterst viktiga att bevara. Erfarenheter och beprövade metoder och
verktyg i kombination med de nya
möjligheter som finns idag gör att
hantverket blir roligt och utmanande. I mina arbeten finns alltid något
som så att säga alltid har funnits.
Ett mönster från 1900-talets Västra
Götaland kombinerat med något
liknande från 1700-talets Lima i Dalarna tillsammans med några skinn
från Brännöfåren är ett inspirerande
arbete.
Ebba Byttner

Merenius Fastighetsbyrå
Mobil: 0709-40 20 31
Hem: 031-97 08 09
www.merenius.se
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Sophantering i Rödsten
Så gör du för en trevlig kretsloppsplats
Det kan se skräpigt ut vid grovavfallscontainrarna på Brännö Rödsten.
Problemet är att containrarna fylls upp av sådant som inte får slängas där,
som hushållsopor och bygg- och rivningsavfall.
- Containrarna är till för grovavfall som exempelvis madrasser, kartonger,
cyklar och porslin, berättar Jesper Nilsson på Kretslopp och Vatten.

Den som bygger om hemma och vill slänga större mängder bygg- och
rivningsavfall ska hyra en egen container. Det är också viktigt att ha ett
avfallsabonnemang som motsvarar den mängd sopor som man har. Har
man ett fritidshus ska man också ha sophantering om man besöker det
utanför sommarsäsongen. Det är många som samsas vid kajen och därför
finns det inte plats för fler grovavfallscontainrar. Containrarna töms måndag, tisdag, onsdag och fredag.
- Det är viktigt att inte ställa något bredvid containrarna. Förutom att det
ser skräpigt ut, sliter det på dem som jobbar med detta, förklarar Jesper.
Fakta
Bygg- och rivningsavfall? Kontakta valfri entreprenör för att hyra container.
Vårstädning? Hyr en extra grovavfallscontainer ihop. Kontakta Vrångö
transport: 031 - 97 51 60
Fritidshus? Behöver du tömma några gånger utanför sommarsäsongen ska
du teckna
ett fritidshusabonnemang.
Vårdcentralen
Styrsö
Kontakta Kretslopp och vatten: 031-368 27 00.

Sommaren 2012

Närhälsan Styrsö
Vårdcentralen Styrsö

Tidbokning
Våra öppettider under sommaren 2015
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!

17 augusti öppnar Brännöfilialen igen:
Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården. Vi har valt namnet
Måndagefter
07.00
10.00,
– 11.00,
två–av
våraSjuksköterskemottagningen
viktigaste värden – närhet10.00
och hälsa.
Hos oss får du en god
PK-provtagning
10.45
–
11.00
och trygg vård genom hela livet. Precis som vanligt.
18 augusti börjar vi åter med kvällsöppna tisdagar på Styrsö vårdcentral till kl. 19.00
På vårdcentralen
erbjuder vi precis under
som tidigare
distriktsläkare, sköterskemottagningar,
Våra öppettider
sommaren
2013Hos
mödravårdcentral
med preventivmedelsrådgivning
och barnavårdcentral.
oss kan du
Måndag
– Fredag
07.30 –Du
16.30
också träffa
sjukgymnast,
psykoterapeut och arbetsterapeut.
kan komma till oss för
hälsosamtal, få recept på fysisk aktivitet och träna i vårt gym. Alla patienter från 65 år får
en inbjudan till Seniorhälsan. Vi utför gynekologiska undersökningar, resevaccinationer
Tidbokning
och utfärdar
intyg.
031 – 747av80
Vi kan Telefon
med stolthet berätta att vi fick det högsta helhetsbetyget
alla 50
Närhälsans 113
vårdcentraler
i årets nationella
patientenkät. Vi vill tacka för det fina betyget vi fått och tar
{ HYPERLINK
"http://www.narhalsan.se/vardcentralenstyrso"
med oss}det som en uppmuntran att fortsätta ge dig bästa möjliga primärvård.

Trevlig sommar!

Både sommargäster och bofasta är välkomna!
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19 augusti öppnar Brännöfilialen igen
Måndag
07.00 – 10.00
Sjuksköterskemottagning
10.00 – 11.00
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Jazz i Gröna Vik
Client focused Asset Management services

Bara en gång sen starten 1993 har regnet fått oss att helt ställa in, men
nu är det dags 18/7 kl 16-18.
Vi som startade var (sg) Larson (bo) Lycke och (per) Liden, och av efternamnen föddes stipendiet Ellens Peng som vi delade ut fem ggr.
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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.

ects
ment proj
> Developexecute value enhancement.
Supervise
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Musiker som varit med genom åren är bl.a. Bob Dahlqvist, Willy Lundin,
Britt Ling, Gilbert Holmström,
Jenny Willén, Stefan Forssen
med Änglaspel, Christian Jormin, Gunnar Lindgren, Stefan
Ljungqvist, Henrik Wallgren
samt många fler.
Tag med picknickkorg och njut
i denna underbara gröna vik
vid det blå havet.
Väl mött /Per Lidén

Jazz i Gröna vik 2014

Fotograf: Roland Vejbin

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

Jazz i Gröna vik 2014
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Fotograf: Roland Vejbin
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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
Certifiering: SC0436-11 N

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

Föreningen Södra Skärgårdens
turismutveckling
– vi samordnar och utvecklar besöksnäringen på skärgårdens villkor
Besöksnäringen i södra skärgården har rötter i sekelskiftets badortsliv och semesterlagen på 1930-talet som gav många familjer möjlighet till sommarstuga i skärgården. Militärens krav på att skydda skärgården för insyn ledde dock till att utlänningar inte kunna besöka alla öarna förrän 1997.
Sedan dess har skärgården lockat allt fler besökare. Styrsöbolaget har kört och gjort
allt mer utförliga utflyktstips. Alla i skärgården har väl inte sett så positivt på de
många besökarna, men fler och fler restauranger, övernattningsställen och butiker
har gynnats av den ökade turismen.
2011 samlades företagare på flera öar till en gemensam satsning. Med EU:s LEADER-program fick vi igång en förening som samordnar besöksnäringen och byggde
upp en hemsida med Västsvenska turistrådets stöd. Sakta har föreningen fått gehör
från Göteborgs stad som nu satsar en tjänst som samordnare av ö-turismen. På
varje ö har man kunnat samla sig till gemensamma satsningar och påtryckningar
för upprustning av bryggplatserna, fler toaletter, bättre skyltning m.m.
Tack vare vår förening finns fr o m i år den stora kartan på Saltholmen med annonsplatser, där besökare kan hitta rätt och alla ö-företag kan annonsera. Du som
är företagare – gå med i vår förening och vårt gemensamma arbete för en attraktiv
och levande skärgård.
Einar Hansson
ordf. Södra skärgårdens turismutveckling

Vi bemöter Er med personlig kundkontakt och Era behov kommer i första rummet.
Vi värnar om miljön och arbetar med Alcro miljömärkta färger.

www.kpmaleri.se

64

Britta Sahlgrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-498010 Fax: 031-474321
info@kpmaleri.se • www.kpmaleri.se
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Brännö Amnestygrupp tar en paus
Brännö Amnestygrupp, som startade hösten 1985, har nu i april 2015 beslutat att lägga verksamheten på sparlåga. Några av oss kommer att fortsätta
att skriva brev för vårt fall, kampanjen i Iran för mäns och kvinnors lika
rättigheter, och vi skriver en del andra brev också. Dock kommer vi inte i år
att arrangera ”Amnestydagen på Brännö” som vi har gjort sedan sommaren
1986.
Vi vill tacka alla Brännöbor för det starka engagemang ni har visat under
alla år som vi har bett er skriva under brev och kort och samlat in pengar till
verksamheten! Och vi vill tacka alla artister som uppträtt på våra Amnestydagar!

HUNK CUP
Söndagen den

19
juli
på fotbollsplan

Varje tradition har sin tid och det är dags att nya krafter kommer med nya
idéer och nya arrangemang.
För Brännö Amnestygrupp
Gill Widell

Ett lag

skall bestå av

1 målvakt

4 utespelare

max 3 avbytare
alla spelare är

över 15 år

anmälan

betalas på plats

sker till

innan första matchen och är

senast den 16 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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Improvisationsteater på Brännö
På Hagagatan 48 i Stockholm hittar man teatern Improvisation & Co
Här ges helt improviserade föreställningar och hålls kurser av olika svårighetsgrad.
Improvisationsteater är en teaterform där humor, lekfullhet och glädje står i
fokus. Alla föreställningar är unika, allt skapas i ögonblicket.
Improvisationsteater är kort beskrivet teater utan manus. Allt som framförs
uppstår i stunden och ofta med publikens förslag som grund. För skådespelarnas del ställer improviserad teater stora krav på både idérikedom,
spontanitet och samarbetsförmåga. Framför allt är improvisationsteater en
fascinerande och utvecklande
form av underhållning fylld av
glädje, spontanitet och mod!
I sommar gästar Improvisation & Co Brännö med ett
sommarkollo – ett gäng
improvisatörer ges möjligheten att uppleva vår fantastiska
och kreativa ö under tre dagar
i slutet av juni. Förhoppningsvis kommer det bli ett årligen
återkommande inslag i Improvisation & Cos kursutbud.
Slår det väl ut och intresse
finns så skulle det även vara
kul att köra en nybörjarkurs
i improvisationsteater ute på
Brännö i sommar.
Är du intresserad och vill veta
mer så ring Lotti Lundblad
08-308133 eller titta in på
www.improco.se.
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Skärgårdsradion 94,1 sänder hela dygnet
Förra året blev Skärgårdsradion i
Stockholm/Sandhamn årets radio och
de hade en vision om en skärgårdsradio runt hela Sverige. Nu håller vi på
att genomföra detta och har startat
Skärgårdsradion Väst 94,1 som sänder från Öckerös sändare.
Vi har musik hela dygnet, nyheter
varje timma, lokalt väder, lokala reportage och evenemangstips.
Vill du vara med eller lämna tips så
kontakta peter@jonsvik.se
070-9710574.
Vi finns på Brännö.
Peter Jonsvik

Beslut om Vindplats Göteborg
Mark- & Miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt avslog i december ansökan från Göteborg Energi om att anlägga en vindkraftpark
i Hake fjord, norr om Brännö. Styrelsen för Göteborgs Energi har
sedan beslutat att inte överklaga beslutet som nu ligger fast.
Rätten bedömde att de förorenade muddermassor som finns i området kan
spridas om vindkraftsparken byggs. Begränsingar av möjligheter till en
breddning av farleden in till Göteborg och värnandet av friluftsintresset låg
grund för beslutet. Man anser även Göteborg Energi inte visat att verksamheten blir samhällsekonomiskt uthållig.
Projektet Vindplats Göteborg har pågått under nästan åtta års tid och de 15
vindkraftverken beräknades ge energi som motsvarar årsförbrukningen för
40 procent av Göteborgs lägenhetshushåll.
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Öloppet
Göteborgs swimruntävling Öloppet har sedan starten 2012 vuxit och är
idag världens största swimruntävling. Swimrun som idrott har blivit mycket
populär och antalet utövare växer explosionsartat. Öloppet har blivit omtalat för sin bansträckning som bjuder på en ultimat tävlingsupplevelse. Kala
klippor, saltvatten, vackra vyer, tuffa sim- och löppassager, fantastisk publik
och positiva skärgårdsbor skapar en alldeles unik upplevelse.
Öloppet är en swimrun-tävling som vänder sig till eliten men passar även
den vanliga motionären. I lag om två tävlar deltagarna genom att springa
över och simma mellan de öar som utgör tävlingsbanan. Tävlingen äger
rum i Göteborgs södra skärgård och sträcker sig över två alternativa bansträckningar, Öloppet och Öloppet Sprint. Tävlingen går utmed öarnas
gångstråk, stigar, och vägar och deltagarna är garanterade en naturupplevelse utöver det vanliga. Totalt 600 startande lag kommer med början från
kl 10.00 avverka den 4 respektive 2 mil långa banan på tider mellan 2 till 8
timmar innan de når mål på Donsö hamnområde.
Öloppet 2015 går av stapeln kl 10:00
Lördagen den 1 Augusti 2015
Tävlingen arrangeras av Öloppet AB.

Din Elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com
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031-338 47 90
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Brännö Kundaliniyoga
Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform med övningar som innefattar rörelse,
rytm, andning och meditation. Den passar dig som vill leva ett aktivt och
utåtriktat liv samtidigt som du värdesätter tillvarons andliga dimensioner.
Kundaliniyoga är för alla och är känd för att ge snabba resultat och positiva
effekter som: Ökad koncentration och sinnesnärvaro, effektiv stresshantering
och bra mot ryggproblem.
Maria Mebius-Schröder och Christian Jormin är båda internationellt diplomerade Kundaliniyoga- och Meditationslärare. Maria är också professionell
dansare, internationellt certifierad coach och kreativ ledarskapskonsult. Christian verkar som professionell musiker och tonsättare i Sverige och internationellt. Tillsammans har de erbjudit Kundaliniyoga i deras egna yogastudio på
Jydeklovan 9 sedan 2013.
Grundkurs
På våra grundkurser får du lära dig ett antal klassiska yogapass och meditationer. I kursen ingår teori om yoga, andningstekniker, medveten närvaro, mantra och meditation, livemusik och gongbad. Syftet med kursen är att förmedla
de grundläggande teknikerna i Kundaliniyoga. Inga förkunskaper krävs.

Fortsättningskurs
På våra fortsättningskurser gör vi yogapass utifrån olika teman och det ingår
också meditation, livemusik och gongbad. Syftet med kursen är att inspirera
den egna yogapraktiken.
Gongbad innebär att du under djupavslappning ligger på rygg och låter
gongens vibrationer genomsyra hela kroppssystemet - en gammal teknik för
läkande och helande.
Medicinsk yoga är ett begrepp som idag förekommer inom t.ex sjukvården
och är direkt hämtad ur Kundaliniyogatraditionen. Yogapassen är då designade för att stimulera och stärka olika organ i kroppen liksom nervsystemet,
körtelsystemet och immunförsvaret.

Aktuellt 2015
Maj och juni:
Grundkurs/fortsättningskurs
under 4 veckor med start 25 maj
Måndagar och torsdagar kl 19-20.30.
Retreat 27 & 28 juni
En 2 dagars retreat med temat: Kraft
och medkänsla.
Augusti - december:
Kursomgång 1
Grund/fortsättningskurs
under 8 veckor med start 24 aug
Måndagar och torsdagar kl 19-20.30
Kursomgång 2
Grund/fortsättningskurs
under 8 veckor med start 19 okt
Måndagar och torsdagar kl 19-20.30
Se affischer på Rödsten och affärsplan.
För mer inf och anmälan ring /
smsa Maria på 0707-929254.
Varmt välkomna!
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Läget i skjutfältsfrågan









Öppettider, menyer och evenemang se www.brannovardshus.se Tel 031-970478, 973880

Format 123x 85 mm

031-724 60 00
www.mentortele.se

Den 20e december 2010 fattade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland bestut om tillstånd för Försvaret att öva 115 dagar och 70 nätter i Göteborgs södra skärgård. Därtill kom internationella
övningar utan begränsningar. Beslutet överklagades av Göteborgs Stad och
boendegrupper i skärgården till Miljödomstolen. Miljödomstolen skrev år
2012 ett yttrande till regeringen där man föreslog att beslutet skulle ligga
fast. Sedan dess bereder Miljödepartementet frågan inför regeringens slutliga beslut. Remissvaren från skärgården, Göteborgs stad och andra har
blivit många.
Skärgårdsuppropet besökte Miljödepartementet i ärendet i februari 2012 och
träffade dem även i maj 2015 för att diskutera fakta och underlag som är viktiga
för prövningen, och som inte beaktats i
det ursprungliga beslutet. Vid det senare
mötet närvarade hanläggaren för ärendet,
enhetschefen och en representant för
Försvarsdepartementet.
Vid den senaste remissomgången i januari
skickades yttranden
in från bland annat
Brännö, Styrsö och
Donsö samfällighetsföreningar och
boende på öarna,
Skärgårdsuppropet,
Naturvårdsverket och
Försvaret. Många
frågor ligger i fatet,
bland annat bullerstörningar, bly och
kopparutsläpp, riksintressen, internationella militära övningar och inskränkningar av rörelsefriheten i skärgården.
Processen fortsätter fram tills dess att re-

74

geringen anser att frågan är färdigberedd
och eftersom Miljödepartementet anser
att vår fråga är komplex så är det oklart
när beslut kommer att fattas men att ett
beslut kan komma plötsligt. Det är därför
viktigt att de som har synpunkter nu
skickar in dem via brev till Miljödepartementet eller med mail till miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se.
Annars kan det bli försent.
Förhandlingar pågår
mellan markägarna
och Fortifikationsverket för att undvika
expropriationer av
vattenområden och
öar väster och söder
om Galterö, Känsö
och Styrsö. Dessa
frågor hänger tätt
tillsammans med tillståndsfrågan och
förhandlingarna är ännu inte avslutade.
Följ gärna Skärgårdsuppropet på Facebook eller hemsidan
www.skargardsuppropet.se
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Vad händer med ambulansbåten i
Göteborgs södra skärgård? Donsöföretaget NOS (Nordic Offshore
Services) har vunnit upphandlingen
om ambulanstrafiken Göteborgs
södra skärgård och Öckerö. Idag
finns ambulansbåten stationerad
på Öckerö men den nya båten, en
katamaran, kommer att ha sin bas på
Donsö. Det är en viktig förändring
då 90 procent av de ca 500 årliga
utryckningarna görs i
södra skärgården.
Målet är att
ambulansbåten
ska komma
lika snabbt, ha
samma utrustning och lika
kompetent personal
som ambulanser. Dagens
problem med att någon måste möta
båten med en ambulansbil på ön försvinner då båten har egen ambulans
ombord och man behöver inte lasta
om patienter.
Ett intensivt arbete har pågått de senaste månaderna för att lösa de sjukvårdsinsatser som Räddningstjänsten
tidigare utfört kallade IVPA (i väntan
på ambulans) som upphör 1 oktober
i år. Räddningstjänsten har meddelat att de inte är intresserade av en
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Karin Greenberg, ordförande och
Ulla-Karin Näslund, vice ordförande
Socialdemokraterna i Göteborgs
södra skärgård
”Kom hit, häng & ha det gott!”

med ett glas vin eller öl

★
Brasseriets räksmörgås

Med ett glas öl eller vin

Ost & Charkbricka

175kr

Välj mellan följande
erbjudanden för endast

Moules Marinières

139kr

Båda serveras ”Belgo Style”
med Pommes & Majo

★

(Vitvinssås, grädde,
scharlottenlök, tryffelolja)

Tryffelmusslor

--------- eller --------

(vitvinskokta musslor, vitlök,
scharlottenlök, persilja)

Äntligen slut på arbetsveckan
Det måste firas!

(Med Champagne 149:-)

3 st ostron &
1 glas Cava 129:-

★

med het färs 59:-

Nachotallrik 39:-

★

med aioli & bröd

En näve räkor 79:-

Alkoholfri drink i baren!
★

Sköna priser på
Öl / Vin/Cava

Thank God It´s Friday!

Kl 11-15

Umgås, drick, ät & må bra!

Det är så vi har det på vår kvarterskrog

2 rätter 199:3 rätter 249:-

Välj bland våra förrätter,
huvudrätter & desserter

Kl 16-21

Söndagsmiddag

Kockens val av Pasta
(Veg.)

Med de godaste tillbehören!

★★★★★★

AMERIKANSKA PANNKAKOR

Ät så mycket du vill! Massa god topping
.....................

FROZEN YOGHURT BUFFET

Bättre kan det inte bli!
.....................

BYGG DIN EGEN HAMBURGARE!

Tillverka din egen Favorit-Bagel!
.....................

BAGELVERKSTAD

.....................

(75 :- för barn)
Första sittning 11.00-12.45
Andra sittning 13.00-15.00

150:- inkl. kaffe/te, juice & smoothies

Amerikansk Brunch

Familjesöndag

★

Fisk- & skaldjurssoppa

★

Brasseriets Burgare

100kr

Kl 13-16

Varje lördag

Lördagslunchen

B ra s s e r ie t L å n ge dra g, L å n ge dra g s vä ge n 1 6 4 , Te l : 0 3 1 6 9 4 1 6 9 , i n f o @ b ra sse r i e t l a n g e d ra g . se , w w w. b ra sse r i e t l a n g e d ra g . se

Med ett glas öl eller vin!

100kr

med potatismos, gräddsås,
pressgurka & lingonsylt

Ekologiska köttbullar

--------- eller --------

med dillstuvad
potatis & hovmästarsås

Rimmad lax

Fredags
AW

förlängning. Ambulansenheten har
därför tillsammans med företrädare
för region och kommun arbetat med
att identifiera sjukvårdsinsatser som
Räddningstjänsten hittills utfört. Exempel på frågor är; Hur ska man lösa
så att helikopterpersonalen kan ta sig
till patienten? Vid akuta livräddande
insatser, vem ska utföra det? Vad
händer med befintliga ambulansbilar
på öarna?
SU Ambulansenhet har
under våren tillsammans med NOS
haft informations- och
dialogmöten
med öbor för
att informera om
nya ambulansbåten
men också för att lyssna på
vilka frågor som oroar. De har besökt
Vrångö och Styrsö-Donsö och ska nu
till Krabbegården, Asperö den 1 juni
dit öbor från Brännö och Köpstadsbor inbjuds. Passa på att gå dit och
ställa dina frågor!

Glada Onsdag = Musseltisdag! Lill-lördag torsdag

Ambulansbåten
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Fiber på Brännö
Nu är vi över 40 som lämnat intresseanmälan till Fibergruppen inom
Brännöföreningen. Jag har markerat på en karta vilka fastigheter som
visat intresse. Nu ser man tydligt att fastigheterna ligger spridda över
hela ön och det betyder mer grävarbete. Själva fiberkabeln som dras i
rören är gratis men grävningen och nerläggning av fiber är det som är
den stora kostnaden. Det finns två alternativ vad det gäller grävning dels att gräva själv och dels att anlite en entreprenör som kan göra det.
Skanova tar utifrån vår karta fram en offert på vad det kan kosta och
vad vi kan göra själva. Jag tror att alla kommer att vilja vara med när
man upptäcker vilka fördelar det är.
Vår bostadsrättsförening BRF Brännö Utkiken har redan fiber och
har nu slutit ett avtal där bredband 100/100, IP-telefoni och 16 TV
kanaler ingår i avgiften(hyran). Kollektiva avtal är väldigt förmånliga.
I det här fallet har vi valt Triple Play från Telia.
Vill du vara med så skicka ett mejl till Peter Jonsvik peter@jonsvik.se
med din adress, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
Intresseanmälan är inte bindande.
Vi kan ha ett möte den 8/7 i samband med Brännöföreningens
medlemsmöte på Brännögården.
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Brännöuppropet!
Kustnära båtcharter för nytta & nöje

Båtbacken • 430 84 Styrsö • Tel. 031-97 17 05 • 0705-43 37 82 • info@borjessons.se

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.

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

INSÄ
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E

Ett stort Tack till alla er som skrivet på uppropet mot våld, vandalism och hat. Ni undrar
kanske vad som händer nu?
Får dessa namnunderskrifter någon effekt på de arga unga män som förstört så mycket.
Kommer det att bli lugnare på Brännö? Många har väl inte ens vetskap om vad som hänt.
Vi som fått vår grav förstörd och skändad blir aldrig mer fria från oro och undran över vem
som vill oss så illa.
I tjugo år har jag vistas på Brännö varje sommar, varje helg och högtid. De har varit underbara år med så mycket närhet, omtanke och värme. Det var aldrig tungt eller besvärligt att
åka hit. Känslan som uppfyllde en när man steg i-land i Rödsten var lättnad.
Nu är allt detta borta i ett enda ögonblick är allting förändrat.
På Båten ut från Saltholmen fördunklas sinnet och misstänksamma blickar sveper över de
andra ombord. Är det han? Eller är det han? Är hon mamma till dessa arga unga män? Är
han pappa? Paniken och stressen ökar och ett fysiskt illamående sprider sig i kroppen.
Det framhålls att det finns många goda krafter på Brännö. Men faktum kvarstår. Det finns
lika många mindre goda. Vi orkar inte ensamma stå upp mot förtrycket.
Ni som vet att ni skrivit på uppropet tackar vi från djupet av våra hjärtan.Ensam är man
ingen, tillsammans kan man åstadkomma allt.
Tack!!!
Yvonne Andreasson och Gun-Britt Hultberg, Brännö

Varför är det kaos i trafiken på Brännö?
Det är något märkligt med trafikregler på Brännö - precis som
om de skulle vara annorlunda än någon annanstans. De som
går fel är oftast turisterna som kommer ut till Brännö och tror
att alla vägar är gångvägar. I den tron går dom på höger sida
men detta är fel då det är landsvägar på Brännö men utan
biltrafik. Låter det enkelt?
På Saltholmen
På terminalplatserna är det gångväg och där gäller
att man ska möta andra gående på HÖGER sida.
När man kommit iland på Brännö och gått några
meter från båten och terminalplatsen så är det
landsväg. Där går man på VÄNSTER sida!
Peter Jonsvik
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Funktionärsfest

Stolt sponsor av Brännös ungdomsverksamhet.

Vårt uppgörande med Kulturbåtarna innebär att innevarande års
funktionärer, i den utsträckning det går, blir bjudna på båtresa
med mat och någon form av dryck ombord på båten.
Lördagen den 13 september 2014 låg MS Svea för kaj i Husvik i
strålande solsken och lätt bris. Vi funktionärer bordade båten
och blev välkomnade av redare Dick Andreasson med ett glas bubbel. Vi lade ut
från kajen och lotsades i lugnt, skönt tempo genom södra skärgården med sikte
mot Eskils kanal i Önnered. Vi blev bjudna på mat, dryck och dragspelsmusik. Vi
umgicks och hade en trevlig kväll tillsammans och efter några timmar på havet så
styrde vi åter mot Brännö Husvik med en underbar solnedgång i väster.
Funktionärsfesten 2015 går av stapeln lördagen den 12 september. Om du har
varit funktionär under innevarande år så ta chansen och häng
på. Vi uppdaterar och inbjuder er
alla men vi är mänskliga och kan
givetvis missa någon.
Var inte blyg för att meddela oss
om vi missat just dig.
Matts Eriksson
Ordförande
Brännöföreningen

ERIKSBERG

Rolf Hellqvist

Sture Hellqvist

Fräntorps EL
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

Plats för fler annonser

Tomtbörsen AB
Tim Borg

Plats för fler 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 D
M ATTL A NG E TTE R I NG

Redegatan 9 • Långedrag • 0705-92 31 96 • www.kapellteknik.se
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Matts ”Malle” Eriksson

Willy Brink

Ordförande

Kassör

Ansvarig för fastigheter

Ansvarig för medlemsregistret

Lukas Sundberg

Sara Berner

Vice ordförande

Sekreterare

Ansvarig för idrottssektionen

Jenny Frost

Wendy Skoglund

Ledamot

Ledamot

Viktor Björklund

Dag Emanuelsson

Ledamot

Suppleant

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

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

Tertia Tryckeriaktiebolag • Göteborg

Gympainstruktör

