
                                   

Verksamhetsberättelse 2016 

 

Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2016 

Brännöföreningen driver ungdoms-, kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att 

ge Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro. Föreningen 

ska också utgöra ett forum för Brännöbornas gemensamma angelägenheter. 

Medlemmar 2016 

Under 2016 hade Brännöföreningen 566 medlemmar, varav 435 personer var 14 år eller 

äldre. 2015 hade vi 610 medlemmar (varav 466 personer var äldre än 14 år), det vill säga en 

minskning med 44 stycken. 

En analys visar att vi har en ganska stor kärna på ungefär 400 personer som troget betalar 

sin avgift varje år – låt vara att cirka 150 hoppar över ett och annat år av olika skäl. Cirka 270 

av dessa 400 har hängt med sedan 2012. Det betyder i sin tur att vi har en ganska stor 

omsättning varje år med ungefär 150-200 personer som slutar och ungefär lika många som 

tillkommer. 

Funktionärer 

Under 2016 var det 133 personer som registrerade sig som funktionärer. Av dessa var 82 

medlemmar. Alla är således inte medlemmar utan hjälper till ändå. Funktionärerna gjorde 

även i år ett fantastiskt jobb under sommarens danser, årets idrottsarrangemang och 

kulturevenemang och i ungdomsklubben. Många har också hjälpt till att underhålla och 

städa våra badplatser på ön. Stort tack för era insatser!  

Funktionärfesten 

2016 års funktionärsfest avlöpte på Kulturbåtarna den 17 september. Vi var ett runt 40 

personer som åkte med och vi blev bjudna på smörgåstårta och dryck. 

Uthyrning 

Ann-Marie Kristensson är ansvarig för Brännöföreningens uthyrning av lokaler, bord och 

bänkar – ett arbete hon utför med samma bravur varje år. Hon har tillsammans med 

styrelsen sett över uthyrningsrutinerna för bokning och förtydligat informationen om regler 

och uthyrningsavtal. En förbättrad bokningstjänst, regler och avtal finns nu tillgängliga på 

föreningens webbplats.  
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Bord och bänkar 

Brännöföreningen hyr ut set om 1 bord och 2 bänkar. Sammanlagt har 45 set hyrts ut under 

2016. 

Brännögården 

Under 2016 har Brännögården använts vid 54 tillfällen, ungdomsklubben undantagen, av 

många olika grupperingar och med olika syften. Under perioden 18 januari till 4 mars var 

Brännögården stängd för renovering. 

 Ungdomsklubb: varje vecka under vårterminen, jämna veckor under hösttermin 

 Föreningar sammankomst: 15 tillfällen 

 Kurser och visningar: 23 tillfällen 

 Privat sammankomst: 16 tillfällen 

 Läger: 2 tillfällen 

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset består av gympasal och kafédel i Brännö skola. Aktivitetshuset utnyttjades 

under året både till fasta idrottsaktiviteter i föreningens egen regi och till andra evenemang. 

 Fasta idrottsaktiviteter: 5/vecka under våren, 6/vecka under hösten 

 Enstaka idrottsaktivitet, vuxna: 3 tillfällen 

 Föreningar sammankomst: 7 tillfällen 

 Privat sammankomst: 9 tillfällen 

 Kurser och visningar: 6 tillfällen 

 Spontanbokade barn och ungdomsaktiviteter: ca 70 tillfällen 

Kafé Husvik 

Även under 2016 drevs Kafé Husvik av María E. González. Utbudet i kaféet har varit allt från 

glass från Lejonet & Björnen till hembakat, kaffe, rawfood, smoothies och varma mackor. 

Kaféet var öppet vid fint väder samt under danserna på Brännö brygga. 

Hjärtsäkra Brännö 

Under 2016 har Brännö, genom privata och kollektiva initiativ, fått tre hjärtstartare till ön: en 

vid BRF Brännö Utkiken, en inne på posten vid Brännö Handel och en väl skyltad vid 

Ramsdalsvägen 15. Detta visar på ett fantastiskt engagemang hos Brännöborna!  

På Brännö befinner vi oss långt ifrån sjukhus, därför kan dessa hjärtstartare vara direkt 

avgörande för om en person som drabbats av hjärtstopp kommer att överleva. För att få 

nytta av hjärtstartaren krävs att personen som ingriper och använder den också kan utföra 

hjärt- och lungräddning. 
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Utbildning i hjärt- och lungräddning  

För att så många som möjligt ska kunna utföra hjärt- och lungräddning (HLR) och veta hur 

man använder en hjärtstartare, erbjöd vi fem tillfällen under våren 2016 HLR-rådets 

utbildning ”Vuxen-HLR med Hjärtstartare” för alla från 13 år och uppåt. Ett kurstillfälle gavs 

också under sommaren i Ramsdal, vid den årliga Simborgarkvällen. Brännöföreningen köpte 

in dockor och upplät Brännögården för utbildning. 

Huvudinstruktör: Paola Näslund 

Instruktör: Sören Jarneståhl 

Reparation och underhåll 

Ramsdal och Husvik 

Under våren färdigställdes de tre toaletterna vid Ramsdalsbadet. Badet fick även nya 

anslagstavlor, simskoleförrådet fick nya dörrar och byggnaderna målades. I Husvik målades 

dansbanans scen och räcken vita, och scenen pryddes med Lasse Dahlqvist-motiv på 

väggarna. 

Brännögården 

Brännögården fick ett nytt uteförråd och det inre förrådet byggdes om. Brännögården har 

även fått ett nytt brandlarm och vi investerade i en diskmaskin i proffsklass. 

Gröna viks badbrygga 

På våren revs den gamla badbryggan efter att varit i dålig kondition under flera år. En stor 

ideell arbetsgrupp satte igång återuppbyggnaden på sensommaren. Bryggan kommer att 

färdigställas under våren 2017. 

Idrottssektionen 

Under året köptes två nya fotbollsmål in till fotbollsplanen, samt nya boxhandskar och nya 

västar i junior- och seniorstorlek till Aktivitetshuset. 

Löpande idrottsaktiviteter under året 

Medelgympa 

Brännöföreningens medelgympa med både steg, styrka och enkla danssteg på måndagar kl. 

19.00 i gympasalen. Under 2016 var det cirka 15-20 deltagare/gång i blandade åldrar och 

kön. Gympan är mycket omtyckt och fortsätter även under vårterminen 2017. 

Instruktör: Jenny Frost 
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Parkour  

Under 2016 startades en ny träningsaktivitet på Brännö: parkour för barn, onsdagar mellan 

18.00–20.00 i gympasalen. Detta var en uppskattad och välbesökt aktivitet. Parkour 

fortsätter även vårterminen 2017. 

Ledare: Magnus Balander 

Innebandy 

Innebandyn är en aktivitet som ägt rum i Brännö gympasal under flera år. Under 2016 var 

Henrik Kok ansvarig för denna aktivitet. På onsdagar kl. 20 har ett gäng i blandade åldrar 

samlats och spelt innebandy mellan 1 och 2 timmar.  

Ledare: Henrik Kok 

Cirkelträning 

Cirkelträningen, eller den så kallade Brandmannagympan, fortsatte 2016 och är även den 

mycket uppskattad. Här går man igenom alla muskelgrupper i cirkeln. Som avrundning på 

passet kör man konditionsträning i olika former. Denna aktivitet har varit på torsdagar 

kl.19.00 - 20.00 i gympasalen. 

Ledare: Ibert Johansson 

Idrottsaktiviteter under sommaren 

Fotbollsskola 12-14 juli 

Årets fotbollsskola ägde rum den 12 till 14 juli och runt 100 entusiastiska barn mellan 7 och 

13 år gamla deltog. Ledare och funktionärer deltog utan ersättning och höll i inskrivning, 

sjukvård, utfodring, teknikträning, matcher och tävlingar. För en mindre avgift fick barnen 

även detta år en t-shirt som alla spelade i och som de stolt kunde bära hem som ett minne 

för årets kämpainsats. 

Ansvarig: Anders Ekbom 

Lillen Cup 15 juli  

Årets upplaga av Lillen Cup hölls i strålande solsken på fotbollsplanen på Brännö. Många 

entusiastiska barn deltog som vanligt i denna fotbollscup för barn. På tredje plats kom FC 03, 

andraplatsen gick till FC Brännö och vinsten kammades hem av Småkineserna. Totalt var det 

65 deltagare. 

Ansvarig: Martin Edström 
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Beachvolleybollcup 16 juli 

På detta event brukar det vara kanonväder. För första gången på flera år var det dåligt väder 

på Beachvolleycupen och flera av de som brukar delta, uteblev. Trots detta blev det 12 lag 

till slut. Vann gjorde laget Forest. 

Ansvarig: Ellinor Näslund 

Hunk Cup 17 juli 

Hunk Cup, fotbollscupen för ungdomar och vuxna, gick av stapeln den 17 juli i halvklart 

väder. Totalt var det 7 lag som deltog. Laget Taxarna vann, då de slog laget Flopparna i 

finalen. 

Ansvarig: Lukas Sundberg 

Friidrottskola 21-22 juli  

Under 2 härliga dagar fick ca 26 glada barn testa på flera olika grenar inom friidrott i ledning 

av Anders Palmqvist och hans assistent. 

Ansvarig: Anders Palmqvist 

Brännöloppet 23 juli 

I strålande solsken gick årets upplaga av Brännöloppet av stapeln. I stora loppet deltog 46 

vuxna, i Mellanloppet deltog 25 ungdomar och i det Lilla loppet deltog 28 barn. Engagerade 

funktionärer såg till att alla deltagare fick förfriskningar. 

Ansvarig: Jenny Frost 

Ungdomssektionen 

Brännö ungdomsklubb 

Hösten 2015 startades Brännö ungdomsklubb. Klubben, som vänder sig till barn och unga 

mellan 8 och 13 år, har haft öppet varje vecka under vårterminen 2016. Under höstterminen 

hade klubben öppet varannan vecka. Ungdomsklubben hade 18 medlemmar under 2016. 

Ungdomarna har uppskattat den mötesplats klubben har utgjort, de har träffat kompisar, 

fikat, spelat spel och bordtennis. 

Anledningen till höstens neddragning av öppettiderna var att alltför få vuxna hade möjlighet 

att närvara på klubben. Då vi idag inte har några frivilliga alls som kan hjälpa till, är framtiden 

för klubben tyvärr oviss. 

Ansvarig: Wendy Skoglund 
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Badsektionen 

En ny flytbrygga till Ramsdal beställdes under våren 2016. Den levererades tyvärr för sent 

under sommarsäsongen, vilket medförde att simskolan fick klara sig utan den.  

Arbetsdagar vid badplatser 

Den 15 maj inföll vårens arbetsdag. Nytt för i år var att Brännöföreningen organiserade 

arbetet i tre team: team Ramsdal, team Vassdal och team Gröna vik. Föreningen förbeställde 

en matkasse fylld med fika, korv och bröd i Brännö handel, som varje team kunde hämta ut 

inför arbetsdagen. Tidigare år har närboende i Vassdal och Grönavik själva bestämt när och 

hur arbetsdagen ska genomföras, men nu hade boende vid Gröna vik efterlyst mer hjälp från 

Brännöföreningen. Arbetsdagen blev välbesökt, om med något snedfördelad fördelning på 

de tre baden. Badstegar sattes i, tång krattades undan, skräp plockades upp och buskar och 

gräs klipptes. Rivning av badbryggan i Gröna Vik påbörjades. 

Den gemensamma arbetsdag som var inplanerad på höstkanten blev inställd, eftersom 

sommarvädret höll i sig och badplatserna fortfarande var fulla med människor som badade 

och njöt av solen. Delar av styrelsen tog istället, vid några utspridda tillfällen, upp badstegar 

och iordningsställde badplatserna inför vintern. 

Sommarungdomarna 

Även denna sommar anlitade Brännöföreningen ett antal ungdomar (12 personer) som 

arbetade med att hålla fint på våra badstränder, och som vanligt gjorde de ett kanonjobb. 

Under tre dagar i juli arbetade dessutom 14 ungdomar, feriearbetare från kommunen, åt oss 

och hjälpte Brännöföreningen med målningsarbeten i Ramsdal och Husvik. Även de gjorde 

ett bra jobb. Tyvärr kom deras arbetsinsats i skymundan av att några av ungdomarna 

avslutade sista arbetsdagen med att klottra på berget bredvid dansbanan. 

Simskolan i Ramsdal 

Simskolan pågick under vecka 29-30 och 39 barn deltog, ungefär samma antal barn som 

förra sommaren. Det blev ett par produktiva veckor för barnen, med hög närvaro i de fyra 

olika simgrupperna som tränade på förmiddagarna. På eftermiddagen erbjöds 

märkestagning för alla som var intresserade. Håkan Höijer höll i simskolepromotionen som 

ägde rum den 29 juli.  

Simlärarna var nöjda med upplägget av årets simskola och har lämnat in en utförlig 

verksamhetsberättelse, inklusive inventering av simskolematerial och förbättringsförslag, till 

styrelsen.  

Simlärare: Sidner Magnéli och Linnea Nordmark 



  Verksamhetsberättelse 2016 

7 

 

Kultursektionen 

Midsommar  

Inför midsommarafton 2016 beslöt Brännöföreningen att ändra platsen för midsommar-

firandet till fotbollsplanen i närheten av Brännögården. Tidigare år har firandet ägt rum i 

Gröna vik. Beslutet togs främst av säkerhetsskäl: om olyckan skulle vara framme och 

räddningstjänsten måste vara på plats snabbt ligger fotbollsplanen lättillgängligt till. 

Fotbollsplanen och dess närområde rymmer dessutom många besökare, och förhoppningen 

var att undvika den trängsel som vissa år uppstått i Gröna vik.  

Midsommarfirandet blev välbesökt och mycket lyckat. Scen, kiosker, chokladhjul var 

välplacerade och närheten till toaletter och varm dryck i Brännögården var uppskattad. 

Särskilt väl fungerade dansen kring midsommarstången – vuxna och barn deltog med stor 

glädje i ringdans som ringlade sig långt över planen.  Att solen förvånade med sin närvaro 

förstärkte känslan av sommar för oss alla som var där. 

I år gick föreningen ut tidigt med en förfrågan om hjälp vid planeringen och genomförandet 

av midsommarfirandet och gensvaret blev enormt! 17 driftiga och entusiastiska funktionärer 

anmälde sig till Team Midsommar och förberedde evenemanget, och ännu fler personer 

hjälpte till att rigga scenen och kiosker, klä och resa midsommarstången. Vi hoppas på 

samma fina team nästa år. 

Danserna på Brännö brygga 

Under 2016 genomförde vi sex bryggdanser på torsdagar samt en avslutande dans lördagen 

den 13 augusti. Vi hade cirka 20.000:- lägre intäkter på danserna under 2016 jämfört med 

2015, och en del av detta får nog skrivas på vädrets konto som inte var så lysande på flera av 

danskvällarna. En del kanske också kan förklaras med att vi hade viss ”konkurrens” av de 

lördagsdanser med Lasse Dahlqvist-tema som Lasse Dahlqvist-sällskapet tillsammans med 

Kulturbåtarna – med Brännöföreningens goda minne – genomförde. Kanske mättade vi 

dansmarknaden? Faktum är dock att dansintäkterna minskat varje år de senaste åren.  

Brännö Konstrunda 

Brännö Konstrunda 2016 gick av stapeln lördag och söndag den 27-28 augusti. Det var 24 

konstnärer på ön som visade sina arbeten i ateljéer och i en samlingsutställning på 

Brännögården. Brännögården hade runt 400 besökare. 
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PR-sektionen 

Brännöbladet 

Vi gav ut ett Brännöblad under 2016, det sedvanliga i midsommarveckan. Julnumret ställdes 

in, eftersom ansvarig redaktör för julupplagan har flyttat från ön. Brännöbladet distribueras i 

tryckt form till alla medlemmar på ön och publiceras även på föreningens webbplats. 

Ansvarig redaktör: Karin Colliander 

Ansvarig från Brännöföreningen: Carin Bjarsch 

Webbplats 

I början av 2016 fick Brännöföreningens hemsida nytt utseende och ny informationsstruktur. 

Webbplatsen är nu responsiv, vilket innebär att den fungerar bra både i mobiler och datorer.  

Under 2016 hade webbplatsen drygt 65 000 besök (sidvisningar). Mest välbesökta är sidorna 

om Dans på Brännö brygga, Årets agenda, Brännöloppet, Midsommar, Konstrundan, 

Fotbollsskolan och Uthyrning. 

Ansvarig: Carin Bjarsch 

Facebook 

Föreningen använder flera Facebook-sidor för att informera om aktiviteter och evenemang, 

samt för snabb kommunikation med medlemmar och andra boende på Brännö. Föreningens 

huvudsida på Facebook är följande: https://www.facebook.com/Brannoforeningen/ 

Antal gillare 2016: 824 st. Antal gillare 2015: 684 st.  

Ansvarig: Jenny Frost 

Organisation 

Brännöföreningens möten 

Brännöföreningen har under 2016 haft 11 styrelsemöten, 1 konstituerande möte och 2 

medlemsmöten (årsmötet och sommarmötet). 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning: 

 Matts Eriksson, ordförande 

 Lukas Sundberg, vice ordförande 

 Willy Brink, kassör 

 Carin Bjarsch, sekreterare 
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 Jenny Frost, ledamot 

 Dag Emanuelsson, ledamot 

 Wendy Skoglund, ledamot 

 Catrin Bengtsson, suppleant (fyllnadsval vid sommarmötet 2016) 

 Marie Andersson, suppleant (fyllnadsval vid sommarmötet 2016) 

Revisorer  

Revisorer under 2016 var Barbro Karlund och Lill Emanuelsson. Revisorssuppleant var Ing-

Marie Ericsson. 

Valberedningen   

Valberedningen bestod under 2016 av Käthe Carlsson, Kathe Ejdefjord (fyllnadsval vid 

sommarmötet 2016) och Pege Hermansson (fyllnadsval vid sommarmötet 2016). 

Slutord 

Vi som suttit i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till! 

 

Brännöföreningens styrelse 2017-03-05 

 

 

 


