
Julvandring på Brännö  
Söndagen den 6 december, kl 11 – 16 
   
Nu är det åter dax för årets Julvandring på Brännö, det har nu redan gått 23 
år sedan starten år 1992.  
Förutom en trevlig promenad, möjlighet att höra fin musik eller kanske äta något 
gott på vägen, kommer det att finnas mycket att se hos de utställare som 
medverkar. Kan nämnas hantverk av olika slag, keramik, päls- och ull, hemstickat, 
konst, hemstöpta ljus, sylt, franska ostar, delikatesskorv, honung, bakverk, inlagd sill 
och mycket annat. 
Nya deltagare i år är Blomster-Petra, med vackra kransar och julblommor, Bak-
källaren som säljer Brännökakor mm bakade i vedeldad ugn och Martinas Ateljé 
där hon ställer ut sina konstverk. 
I övrigt kommer många av våra sedan tidigare kända utställare att hålla öppet som 
vanligt, kan nämnas att utställarna från Röda ladan även i år kommer att att hålla 
till på Brännögården. 
Följande ställen har öppet, se även lokala affischer 
och pilar på ön, som visar vägen. 
  
1 Blomster-Petra  
2 Röda Ladan, flyttad till nr 9 
3 Kroa 
4 Elisabeths Veranda 
5 Skärgårdslamm, Päls och Ull 
6 Spontana kören Kyrkan kl 12 
7 Brännö Handel 
8 Fiskboden 
9 Brännögården 
10 Gelborns Damklubb 
11 Anitas Lada 
12 Bak-källaren 
13 Brenneyia krukmakeri 
14 Brännö Värdshus 
15 Martinas Ateljé 
16 Ingrids Blommor Framsidan och bilder på denna sida 

Lisbeth Ek

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

Ps. Tänk på att ha 
tillräckligt 
med 
kontanter. 
Bankomat 
saknas på 
ön.
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Stängt Juldagen och Nyårsdagen. 
Stängt Trettondagen pga inventering
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Ivar Öhman i Grilltagen Tomtemusik med Rolf  och Fredrik

Julvandrare vid Brännö 
Handel Spontana Kören vid Affärsplan

Eva och Per Lidén                  
vid Röda ladan

Lisa, Hugo, Maria, Bianca och Nemo

Bilder från tidigare julvandringar 
Foto: Karin Colliander.  
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Stort tack till alla som medverkat så att det  
här Julnumret av Brännöbladet har kommit  
till stånd.
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Kvällen innan första torsdagsdansen på Brännö brygga

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

Se oss på youtube. SÖK PÅ wintec göteborg.

Skärgårdstrafiken utreds - hur vill du ha det på 
Brännö? 
TPUSS heter den nya 
trafikutredningen som ska 
göra en vidare anlays av 
läget för både 
skärgårdstrafiken, 
terminalen på Saltholmen 
(eller om det blir Fiskebäck) 
och parkeringsplatser för 
boende och tillfälliga 
besökare. 
Projektledare är Björn 
Wadefalk och han har ärvt 
detta jätteuppdrag som 
aldrig kommit till skott eller 
hittat en lösning. Så vad är 
problemet enligt Wadefalk.  
- Det beror på vem du frågar. För dom som bor på Saltholmen så är de 

bekymrade för trafiken och barnen. Fiskebäcksborna är oroliga för att  
terminalen ska flytta dit. Stadsbyggnadskontoret för att inte skärgården kan 
utvecklas på ett bra sätt. 

Öborna vill ha så enkla saker som en bra terminal med regnskydd och som är 
en säker plats att vara på, båtar som passar bussar och spårvagnar, att komma 
med båten även under högsäsong, att man kan få med sig paket, mat och barn 
på ett bra sätt. En parkeringsplats för sin bil vill alla ha på en säker plats. 
Frölunda torg, som det föreslås i några av förslagen, upplevs inte som säker och 
dessutom för långt ifrån terminalen. Det krävs minst ett byte extra om 
parkeringen blir vid Frölunda torg och dessutom tar det längre tid att åka in till 
stan. En linbana finns i ett av förslagen och trafikkontoret säger att det är en 
förvånansvärt billig lösning. Frågan är mer på det planet om det är så vi vill 
komma till Brännö.  
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Kontakta 
Wendy på:    0737  166  315 

www.mrsmopp.se                       wendy@mrsmopp.se 

Lita  på  oss,  vi  fixar  ert  hem ! 
Professionell städning på Asperö, Brännö, Donsö och Styrsö. 

  Funderar du på julklappar?  
  Varför inte ge bort ett  
  Mrs Mopp presentkort! 

Wendy och teamet vill tacka alla för 
detta året och önska er alla en riktig    

God Jul och ett Gott Nytt År! 

Hemstädning 
Flyttstädning 
Storstädning 

Fönsterputs 
Tvätt o tork 

service 
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Skärgårdsradion Väst 94,1 
I våras hette kanalen Radio Skärgården men 
den 1 juni blev det Skärgårdsradion Väst och 
sänder nu hela dygnet. Som tidigare sker 
sändningen från radiomasten på Öckerö men 
med en nyare antenn så det låter bättre i 
södra skärgården och stora delar av Göteborg. 
Hjälp till att skapa ett nätverk med lokala reportrar som gör skärgårdsreportage 
så får vi alla en trevlig radiokanal. Berätta om Brännöföreningen, olika evene-
mang och andra lokala nyheter. Vill du vara med så kontakta Peter Jonsvik på 
Brännö 070-9710574. 

Båten känns idag självklar och som 
det fungerar idag med att man kan 
ta en fika på båten så är det ett 
mycket trevlig färdmedel. 
Nu har det varit workshops, 
utställning om olika förslag, enkäter, 
mejl till projektledaren osv. Det som 
händer nu är att en vidare analys 
och komplettering av 
undersökningen med bl.a. ekonomiska kalkyler. När allt material är klart så 
kommer det att gå till öborna, stadsdelförvaltningen, olika nämnder igen innan 
det läggs fram till politikerna som får fatta ett första beslut. 
Det första viktiga beslutet för trafikkontoret, Västtrafik, planerarna i kommunen 
är givetvis var terminalen ska vara de närmaste 50 åren. För mig som Brännöbo 
är svaret givetvis Saltholmen. Då kommer dom att i nästa steg satsa på ny 
terminal, tillgänglighetsanpassade bryggor, regnskydd mm. Ett förslag kommer 
under 2016! 
Läs mer om TPUSS utredningen på kommunens hemsida  
www.goteborg.se/tpuss 

Peter Jonsvik
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Midsommar 2015 i Gröna vik

Funktionärer på Nya Skärgården
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Städning i Ramsdal

Fotomaratävling på Brännö avgjord 
Vid kvällens prisutdelning blev vinnarna Mika Grinell och Alina Wiberg. Vi 
passade på att fråga dem om de ville säga något om det roligaste i tävlingen eller 
hur det kändes. 
Alina - Det var roligt att man fick se på Brännö på ett helt nytt sätt. 

Mika - Det 
var kul att 
tävla i 
fotografi för 
första 
gången, 
och en stor 
utmaning 
att det var 
bestämda 
teman  man 
skulle fota.
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Funktionärer Brännöföreningen 

Stort tack till alla som hjälpt till med 
sommarens och höstens aktiviteter!  
Som de flesta vet är Brännöföreningen en 
ideell förening där styrelsen består av 7 per-
soner som bor här på ön. Vilka är då funktio- 
närerna? Det är både åretruntboende samt 
sommargäster som på frivillig basis hjälper till 
vid olika arrangemang under vår, sommar, 
höst och vinter.                                                      
För att Torsdagsdanser, Midsommarfirande, 
Idrottsarrangemang, Fotbollscuper m.m. ska 
fungera är alla värdefulla – man kan säga att 
det är vi alla tillsammans som får ön att      
ticka  ☺ I slutet av sommaren har vi under de två senaste åren arrangerat en 
Funktionärsfest för alla funktionärer, som tack för hjälpen. 2015 års funktio-

närsfest avlöpte på Kulturbåtarnas båt 
-  ”Nya Skärgården” ,  lördagen den 
12/9. Vi fick en härlig tur genom 
skärgården och in mot Göteborg och 
älven. Vi tog oss hela vägen in till 

Ostindiefararen, som då nyligen anlänt, och 
därefter gick turen mot ön. Det bjöds på 
mat, dryck samt härlig dragspelsmusik.                                                   
Vi ser fram emot nästa års Agenda och 
hälsar redan nu, alla som vill vara 
funktionärer, välkomna att höra av sig! 

Ungdomsklubb på Brännögården 

Våren 2015 föddes idén om att starta en ungdomsklubb här på Brännö. Wendy 
Skoglund, ledamot i Brännöföreningens styrelse, planerade uppstarten  
av klubbens verksamhet ihop med ett litet gäng engagerade Brännöbor. Flera 
andra Brännöbor lämnade generösa bidrag till klubben i form av soffor, spel, 
trumset, pingis-set, basgitarr och mycket mer. Torsdagen den  
27 augusti var det äntligen dags för öppet hus för Brännö Ungdomsklubb. 13 

barn och några vuxna kom 
till ungdomsklubben vid 
detta första tillfälle, och 
sedan dess har cirka 20 
barn i snitt besökt klubben 
varje torsdag! Vi ritar, 
spelar spel och pingis, 
stickar och syr, köper godis 
och frukt i kiosken, myser 
och umgås. 

Var och När?   
Ungdomsklubben håller till 
på Brännögården, varje 
torsdag kl 18-20.30. Barn 
och unga mellan 8–18 år 
är välkomna.   

Varför en ungdomsklubb? 
Syftet med ungdomsklubben är att våra barn och ungdomar ska ha ett ställe att 
träffas på, där de vet att andra i samma ålder också finns. Tanken med klubben 
är också att erbjuda öns barn och unga aktiviteter som de själva har föreslagit, så 
som att lära sig rita manga, spela instrument och starta band, spela teater, dansa, 
anordna LAN, sy på maskin, sticka, baka med mera. Under hösten har vi haft 
tillfällen där barnen provat på att rita manga och sy på maskin. Vi hoppas kunna 
erbjuda fler aktiviteter under våren, när Brännögården renoverats. Det är viktigt 
med vuxennärvaro och vi försöker alltid vara två vuxna inomhus på 
Brännögården. Vi tar inte ansvar för vad som sker utanför huset. 

Vi behöver din hjälp 
En förutsättning för att ungdomsklubben ska kunna fortsätta att bedriva och 
utveckla verksamheten är att det finns frivilliga vuxna som kan ställa upp och 
närvara vid torsdagarna. Just nu är vi bara fyra-fem vuxna och det behövs fler 
föratt kunna hålla

 8 17



9

ungdomsklubben öppen i vår. Kan du hjälpa till någon torsdag i vår? 
Kontakta oss:   
ungdomsklubben@brannoforeningen.se 
eller kom förbi på torsdag! 

Kostnad  
Kostnad för medlemmar i Brännöföreningen: 100 kr/termin  
Kostnad för icke-medlemmar: 200 kr/termin  
Betala via Swish: 123 267 12 95  
Betala via Plusgiro: 4 85 85 - 4  
Ange barnets namn och ”Brännö Ungdomsklubb”vid inbetalningen. 

Hjärtstartare behövs på Brännö 

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Endast 1 av 10 överlever. 
För att få reda på var den närmaste hjärtstartaren finns så kan man gå in på en 
karta som HLR (Svenska rådet för hjärt och lungräddning) uppdaterar. Men i södra 

skärgården finns ingen alls enligt HLR.  
Enligt räddningstjänsten så finns det en hjärtstartare i 
ambulansen på Brännö och den är med på utryckning 
speciellt om det är sk Prio 1 larm. Då kommer även 
helikoptern. 
Men man har bara några minuter på sig att rädda en 
person som fått hjärtstopp och nu har många 
människor på Brännö engagerat sig i att vi 
tillsammans skaffar några hjärtstartare som alla kan 
använda (de är självinstruerande men det är givetvis 

bra att gå kurs innan något händer).  
En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar, förlorar snabbt medvetandet och 
slutar att andas. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av strömstöt (defibrillering) är den 
viktigaste faktorn för överlevnad. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta 
tillstånd att leda till döden. Nya data visar att i de fall en hjärtstartare används inom de första 
minuterna från inträffat hjärtstopp kan hela 50-70 % överleva. Svenska rådet för hjärt-
lungräddning uppmanar därför till spridning av hjärtstartare i samhället och ökad användning. 
Om privatpersoner och företag tillsammans stöttar detta så tror de som aktiverat sig 
i att skaffa hjärtstartare att vi kommer att 2-3 stycken inom kort.  
En av dom som är aktiva är Bostadsrättsföreningen BRF Brännö Utkiken och dom 
har lovat att stå för 50% av kostnaden för en hjärtstartare samt ett uppvärmt 
utrymme som kan användas till förvaring. Men för att denna ska kunna köpas in så 
behöver grannar, vänner i området runt Vassdalsvägen kontakta föreningen och 
bidra med en summa. En hjärtstartare kostar mellan 15-30.000 kr.  
Det mesta av texten här ovan är hämtad från HLR. 

Peter Jonsvik
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Fiber i södra skärgården 
Fibergruppen i södra skärgården är en förening för alla öarna och hoppas 
på att få ett bra pris av fiberleverantören när det är dags för att installera 
fiber. Gruppen har vägt flera alternativ för fibrering av södra skärgården. 
Det absolut bästa alternativet med tanke på pris och leveranstid är Telia 
Öppen Fiber. Detta alternativ möjliggör fri konkurrens mellan leverantörer 
av Internet, Telefoni, TV m.m. Mer information finns på                        
http://oppenfiber.se/ 

Varför skall jag intresseanmäla mig? 
För att Telia skall gå vidare med utskick av informationsfolder och avtal 
behövs 60% intresseanmälningar. Blir vi ännu fler än 60% så blir det 
billigare. Blir vi färre kommer ingen att få fiber.  
Idag är det Donsö som kommit längst och fått med både åretruntboende 
och deltidsboende. På Brännö där det är ungefär lika många åretrunthus 
som fritidshus går det betydligt sämre. Bara 38% har lämnat in en 
intresseanmälan. En intresseanmälan kostar inget men du stödjer 
utvecklingen på Brännö och tillsammans kan vi lösa detta.  
Prata med släkt, vänner och grannar och se till att de fyller i den icke 

bindande 
intresseanmälan på 
http://donso.com/ 

Vad kommer det 
kosta? 
Telia uppskattar priset 
till 19.900kr. 
(Ungefärligt pris, offert 
går inte att få innan 
fler intresseanmält sig). 
Det kommer finnas två 
alternativ: 1. Betala 
som ett 
engångsbelopp. 2. Som 

avbetalning på 60 månader (5 år), ca 350kr / månad. Avbetalning + 
Internetabonnemang = ungefär samma som ADSL kostar idag. Betalar du 
installationen direkt så har du en väsentligt lägre månadskostnad än idag. 

Peter Jonsvik

INSÄNDARE 

Anarkistisk trafik? 
Brännö är en ö med trafikbegränsningar, då vägarnas storlek och kondition inte 
klarar större fordonsmängder – och det är de flesta glada för. Vägsystemet är 
enskilt – alltså inte kommunalt – och därför finns begränsningar i vilken trafik 
som tillåts. 
För den allmänna trivseln och säkerheten bör man iaktta följande:  

1. Gångtrafik: Gångtrafikanter skall gå på 
vänster sida d.v.s. mot mötande trafik. 
Många i bredd stör trafiken. Turistinvasion 
sommartid gör saken värre, men vi som bor 
här skall väl föregå med gott exempel. 

2. Cyklar: Belysning måste finnas, speciellt 
nu på den mörka årstiden. Hjälmar används 
mer och mer (barn, lag upp till 15 år). 
Som fordon gäller trafiklagar och 
överträdelser belägges med böter.  
Kort fråga men alltid lika aktuell: Hur är det 
med parkeringsmoralen i Rödsten? 

3. Mopeder: Absoluta lyckan är att vi inte 
får ha tvåhjuliga mopeder. De trehjuliga är ju 
avsedda för transport av varor, inte nöjeskörning. Nu används dessa för 
persontransport, ofta utan hjälm, gäller både förare och resenär. Värst är trots 
allt att många framförs för fort; 30 km/tim gäller för hela Brännö, och med 
hänsyn till trånga vägar etc. är detta högsta laget på vissa ställen. Trafikolyckor 
sker även på vår ö och då visar sig ofta att inblandade moppar inte har lagenlig 
trafikförsäkring.

Böter för cyklister 
I mörker utan framlykta: 500 
Utan baklykta: 500 
Utan reflexer: 500 
Cykla på gångbana: 500 
Ringklocka ur funktion: 500 

Böter för mopedister 
Körning utan hjälm (även 
passagerare: 1500 
Du får inte skjutsa fler 
passagerare än vad mopeden är 
byggd för. Med lämpliga säten: 
1 barn under 10 år, eller 2 barn 
under 6 år) 
Saknas belysning/reflexer: 500

http://oppenfiber.se/
http://oppenfiber.se/
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4. Fyrhjulningar: Bra för hantverkare 
etc. så länge de inte används för annat 
än till jobbet. Dispens utfärdas av 
Brännö vägförening. Observera att 
vägnätet på Brännö inte är kommunalt. 
Tillfällig dispens ges vid transporter 
som flyttlass, verktyg för byggnation 
etc., men inte till personbilar! 

Generell dispens ges efter prövning till de som anses behöva den för kontinuerlig 
verksamhet på ön. Se Brännö vägförenings hemsida som ger all nödvändig 
information. Dessa finns i fyra klassningar med olika hjälmkrav, men använd 
hjälm! 
Dispens för nyttjande på ön erfordras. 

5. Bilar: Trafikverkets regler gäller t.ex. betr. bilbälte. Dispens för nyttjande på 
ön erfordras Använd öns fina promenader för utflykter etc. 
Slutligen är det trevigt att påpeka att väghållningen vintertid är klart bättre än 
inne i stan. 

Dag Emanuelson

Gå på vänster 
sida på Brännö



Betala helst innan 31/12 
Som medlem så stödjer du inte bara vår verksamhet utan hela Brännö. Vi 
organiserar städning av stränderna på våren och sköter badplatser på 
sommaren. Tömning av olika soptunnor, skötsel av toaletter mm. Sen har 
vi vår föreningsverksamhet - torsdagsdanserna på Brännö Brygga, fotboll 
och idrottsverksamhet, kultur, uthyrning av Brännögården och mycket 
annat. Inte minst Brännöbladet som i år kommer ut två gånger - ett 
sommar och ett julnummer. 

	 GOD JUL  
	 PG 48585 - 4

Nytt år 2016 - 
medlemsavgift 
	  
Vi vill få en bra start på 2016 
och att medlemsavgifterna, 
som är per kalenderår, 
kommer in så snart som 
möjligt och inte när vi 
har som mest att göra. 
Vi är tacksamma om du 
i månadsskiftet kan 
betala årsavgiften för 
dig och din familj.  
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Vuxen 200 kr, pensionär 150 kr. 
Ungdomar <20 år 50 kr (max 100 kr 
för alla barn i samma familj)


