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Välkommen till Sveriges
kanske mest besjungna ö
Brännöföreningen vill hälsa dig och dina vänner
välkomna till vår vackra ö i södra skärgården där
vår förening bl.a. verkar för trivsel och glädje för
Brännöborna, deras gäster och turistande på ön.
Vi är en ideell förening som med frivilliga
insatser anordnar och ansvarar för bl.a. danser
på Brännö Brygga, midsommarfirande, idrotts
aktiviteter för barn och vuxna, skötsel av öns
badplatser, Brännögården samt skötsel och
uthyrning av diverse fastigheter och lokaler.
Allt är baserat på frivilliga hjälpinsatser och
medlemsavgifter.
Vi önskar alltid fler händer vid våra aktiviteter
och vi ser naturligtvis även fler medlemmar i
Brännöföreningen.
Skulle du tycka att det vore kul att medverka vid
någon av våra aktiviteter så hör gärna av dig på
kontakt@brannoforeningen.se

Midsommar på
Brännö fotbollsplan

Önskar du bli medlem och kunna ta ett större
ansvar för Brännöföreningens aktiviteter och
erbjudanden så betalar du in medlemsavgiften
på vårt Plusgiro 4 85 85-4 eller till
Swishnummer 123 267 12 95. Skriv namn och
e-postadress på inbetalningen, samt notera
”Medlemsavgift”. Det går bra att betala
redan nu – vi registrerar den för 2017 ändå.
• Vuxen 200 kr
• Pensionär 150 kr
• Barn & ungdomar under 20 år 50kr. Dock max
100 kr för alla barn i samma familj.
• Maxbelopp per familj 500 kr.
Välkomna till en härlig och glädjefylld sommar
på Brännö!
StyrelsenBrännöföreningen.

För mer information om sommarens aktiviteter, se brannoforeningen.se
eller Brännöföreningen på Facebook

Program för midsommarafton fredag 23 juni
Kl 10.00
Vi träffas vid fotbollsplan för att klä majstången. Ta med björkris, sax och några fina blommor.
Kl 15.45
Flaggparad från Affärsplan, Brännö Handel.
Kl 16.00-18.00
Dans runt majstången till levande musik
och sång.

Vi anordnar traditionsenlig fiskdamm för barnen,
chokladhjul, lotterier och försäljning av kioskvaror.
Brännöföreningen önskar alla hjärtligt välkomna till
fotbollsplan på midsommarafton!

Byggnaderna i Husvik har fått nya ansikten, bl a nya fina skyltar!
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lag kommer till start.

Efter simningen från Asperö väntar
Öloppets höjdpunkt för Brännö Trail
Runners.

För Johan och Markus Bengtsson i laget Brännö Trail Runners är ambitionen klar. Att få en bättre placering än
förra årets 19:e plats, och att behålla sin
position som snabbast på Brännö.

– Vi tränar ju mycket här ute, och det
är härligt att bara kunna säga: Vi simmar ut till den ön och springer. Man
blir som en amfibiegubbe och kan ta
sig vart som helst.
Tävlingen arrangeras för sjätte året
i rad. Varje lag består av två personer
som måste vara inom tio meter från
varandra. Detta för att de ska kunna
hjälpa varandra om något händer längs
banan. Och det är ett av säkerhetskraven från arrangörerna.

– När man kliver upp ur vattnet vid
Rödsten och det sitter fullt av folk och
hejar på klipporna känner man sig som
en superstar. För vanliga motionärer
som oss är det som att vara med i VM,
säger Johan Bengtsson.
Kanske är det sommarens tuffaste utmaning. Nästan tre och en halv mil
terränglöpning och drygt fem kilometer simning om man gör den långa
varianten. Banan går över hela södra
skärgården med start och mål på Styrsö. Öloppet har växt från år till år och i
år hoppas arrangörerna på att runt 600

simma är det bästa med träningsformen tycker han.

– Första året vi sprang var det viktigt
att slå alla andra från Brännö. Och det
gjorde vi också. Nu känns det inte som
att någon från ön kan komma och slå
oss, men det är klart, man vet aldrig,
säger Johan Bengtsson.

– För oss är det säkerheten som är viktigast vid sidan av att det ska vara en
bra upplevelse. De mest kritiska platserna är vattenpassagerna och vi ser till
att skydda dem från färjor, båtar och
väder, säger tävlingsledaren Jonathan
Isaksson.

De tränar ungefär fem dagar i veckan
för att vara redo för årets start 5 augusti. På lördagsmorgnarna tar de båten in
till stan för ett tidigt crawlpass i Valhallabadet.
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– Det sker skador i den här sortens tävlingar när folk är taggade och vill köra
hårt, men vi gör vad vi kan för att minimera det, säger Jonathan Isaksson.
I sprintvarianten av Öloppet deltar ett
annat Brännöpar. De kallar sig Team
Große och består av Ellinor Näslund
och Karin Hansson. Om man nu kan
kalla två mil löpning och två kilometer
simning för sprint.
– Vi ville båda ha en stor utmaning och
hade första året som mål att ta oss runt.
Vi var oroliga för kylan och vädret, men
vi tog oss i mål och kom inte sist. Då
var vi första renodlade damsprintlaget
från Brännö, säger Karin Hansson.

– Det är just simningen som är svårt
att hitta tid till vintertid när man bor
så här på en ö. Men vi försöker ta igen
det nu när sommaren kommer och det
bara är att kuta ner till vattnet, säger
Johan Bengtsson.
Just kombinationen att springa och

är en bruten fotled och en bruten arm.
Arrangörerna jobbar i år för att finjustera krisplanen. Bland annat kommer
20-25 båtar att följa löparna och simsträckorna är utmärkta med bojar för
att väcka uppmärksamhet.

De värsta tillbuden hittills i tävlingen

Ellinor Näslund och Karin Hansson
är båda gamla simmare och kompisar
sedan många år tillbaka. De jobbar
ihop i hemtjänsten på Brännö men
7

har just nu tjänstledigt för att studera.
De tränar tillsammans tre-fyra gånger
i veckan. Och Karin säger att de gillar att Öloppet är en laggrej där man
måste peppa och hjälpa varandra.
– Vi börja träningen inför loppet november, december och då springer vi
mest. Men när det blir varmare i vattnet kör vi swimrun på Brännö, Galterö
och Asperö. Då försöker vi träna varannan dag, säger Karin Hansson.
molnighet och ingen vind, säger Karin
Det blir tredje året de kör sprintvari- Hansson.
anten och de har förbättrat sin tid runt Både Karin och Johan minns tydligt
banan för varje gång de varit med. I år den första målgången.
siktar de på att gå in under fyra timmar. Men om de ska lyckas behöver de – När vi var framme bara lade vi oss
ner och kände att nu är det över, säger
hjälp från vädrets makter.
Karin och Hansson.
– Det var härligt att få känna att vi klarade det och att vi gjorde det tillsammans säger Johan Bengtsson.
Även för arrangörerna är målgången en
höjdpunkt.

Öloppet sträcker sig från Styrsö via Brännö till Vrångö, för att sedan
återvända för målgång på Styrsö. Distansen är 4 mil med en total
simning på 5,7 km.
Öloppet sprint har också start och mål på Styrsö, och passerar bland annat Asperö,
Brännö och Känsö. Distansen är 2,2 mil med en total simning på 2,6 km.
Första Öloppet gick i augusti 2012 och har idag enligt arrangören utvecklats till
världens största swimrunevenemang.
Källa: oloppet.se

Varför är du med i Öloppet?

Maria Fagerberg Wolffram.

Det är en underbar upplevelse där man få se fantastiska vyer
under en hel dag. Känns väldigt spännande att hoppa i från
en ö och simma till nästa. Det är roligt att man är två som
håller ihop hela dagen. Jag hoppas på riktigt bra väder så att
det blir mycket publik.

– Jag minns första året när alla tagit sig
helskinnade i mål. Det var en väldigt
go känsla och så känns det varje år. Då
kramas, skrattar vi och njuter en stund.
Och sen är det dags att packa ihop, säger Jonathan Isaksson.
– Det är framför allt jobbigt om det Eskil Lundgren
är kallt och blåsigt, då blir simningen
väldigt tuff. Om jag får önska ett väder
så är det 20-23 grader varmt, växlande
8

Jag älskar att vara ute i skärgården och jag älskar att bli riktigt
trött. Swimrun är en perfekt kombination av dessa två. När
det dessutom fanns ett lopp som passerar vår sommarstuga
gick det inte att stå emot. Jag vill ha en dag fylld av glädje
och energi och det brukar det bli när det är lopp med folkfest
runt. Det känns helt fantastiskt att vi kan ha ett sånt här stort
och bra arrangemang i vår fina skärgård. Det måste man ju
uppmuntra.

Torbjörn Wolffram.

Vi springer en del andra swinruntävlingar men Öloppet är
vår stora tävling på året och den ser man alltid fram emot. Vi
springer för upplevelsen, kamratskapet och äventyret… Det
bästa med loppet är alla olika motstånd man stöter på och
gemenskapen både med partnern och alla i publiken. Det
viktigaste för oss är att ha kul, försöka förbättra oss och få
dela den här upplevelsen med alla andra längs banan.
Tobias Hansson och
Magnus Lindell

Datum för årets Ö-lopp är den 5 augusti
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Alltid ett
steg före!

Simskolan i Ramsdal
Med start måndagen den 3 juli har vi som vanligt simskola i Ramsdal!
Simskolan och märkestagning som håller på måndag till fredag under
veckorna 27 och 28.
Anmälan sker direkt på plats till simläraren i Ramsdal fredagen den 30
juni klockan 10 till 12.
Barn från fyra år och uppåt är välkomna!
Simskoleavgiften är 300 kr för icke-medlemmar, och
200 kr om barnet är medlem i Brännöföreningen.
Observera att minst en vuxen i familjen också måste
vara medlem.
Avgiften kan betalas kontant vid anmälan eller i förväg
till Brännöföreningens plusgiro 4 85 85-4. Det går även
att betala med Swish: 123 680 44 88.
Ange barnets namn och &#8221;Simskola&#8221; på
inbetalningen. Årets simpromotion blir fredagen den
14 juli klockan 13.00. Simborgarkväll äger rum onsdag
den 12 juli klockan 19.00.
Simlärare är Linnéa Nordmark med assistent.
Varmt välkomna!

Altanbyggen, service, renovering, tak,
tillbyggnad, nybyggnad, ombyggnad,
	
  fönsterbyten, husgrunder, fasadarbeten,
	
  trappbyggen mm

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

	
  

Kontakta oss gärna för mer information.

	
  

Got Springs Sweden AB | Fotögatan 2 | 414 74 Göteborg
Telefon 031-12 24 25 | Fax 031-42 38 55
info@gotsprings.com | www.gotsprings.com
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Albert och Ebbas bygge
Vi bygger ett unikt hus. Uppenbarligen är vi inte ensamma om att tycka
det för folk på ön tar gärna en promenad förbi bygget och visar upp det för
besökare från fastlandet. Och visst är
det häftigt! Ibland när vi står och tittar
på det på kvällarna kan vi slås av det
overkliga i att vi, med våra egna händer
och med muskelkraft, rest detta imponerande hus. För vi har ju verkligen
inte valt den bekväma vägen.
Materialet till bygget har vi hämtat
från många platser framförallt från
Dalarna. Lillstugan består av en timmerstomme från 1850-talet i Avesta
i Dalarna och storstugan av en timmerstomme från 1800 i Lima i samma
landskap. Men det är inte bara stommarna vi hämtat. Från samma hus
kommer fönster och dörrar, golv-, tak,
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och väggpaneler, murtegel och taktegel. Allt har vi plockat ner för hand,
långsamt och metodiskt. Märkt, packat och transporterat.
När vi hanterat de gamla stockarna
och renoverat de 200-åriga fönstren
har vi om och om igen slagits av den
fantastiska kvalitén i träet. Ibland känner man sig nästan vördnadsfull inför
tyngden och hårdheten i de, fortfarande efter all denna tid, kåddoftande
bräderna och reglarna. Trä nuförtiden,
sånt du kan köpa på byggmarknaden,
är ett helt annat material. Visst, det ser
rent och vitt och fint ut men det väger
ingenting och är glesvuxet och mjukt.
Jag och Ebba kallar numera modernt
trä för fulträ. Ibland har vi varit tvungna att komplettera med sådant men i
vårt hus får det inte synas. När det inte

går att återbruka så försöker vi så långt
det går att använda återvunna material.
I grunden ligger det återvunnet glas i
form av skumglas; Krossat och smält
restglas där man har blåst in luft. Det
isolerar, bär och dränerar. Och som
bjälklagsisolering använder vi återvunnet tidningspapper. När vi inte hittat
vägar att varken återbruka eller återvinna vill vi ha material som låter oss att
bygga ett hälsosamt hus. Vi vill inte ha
plastfolie i väggarna tex och använder
bl.a. därför linisolering eftersom dess
isoleringsförmåga inte sjunker när den
blir fuktig. Och så är det ju så mycket
trevligare att hantera.
Men vårt sätt att bygga handlar inte
bara om teknik, det handlar väldigt
mycket om lyckan i att se hur huset
växer fram, om att bygga långsamt och
att ta en sak i taget. Att bevara sinnesron.

nedsjunken i leran, titta upp på strecket med gäss som flyger söderut om
hösten. Eller att med vänners hjälp,
med rep och block, hissa upp en flera
hundra kilo tung ås och lägga den på
Att hela tiden hålla fokus precis just plats. Ungefär så måste de ha gjort även
där man är men också känna sig som 1865.
del i en helhet. Ett större sammanhang.
Ebba är kunnig i många hantverk och
När vi rev murstocken i Avesta, vilket
har den rätta blicken och jag har jobbat
var lätt eftersom den var murad med
på bygge när jag var ung. Men i stort
kalkbruk, satt det en tegelsten långt
sett kunde vi ingenting när vi började, i
inne som kom fram efter ganska omalla fall inte om timmerhusbyggnation.
fattande arbete där en tegelbruksarbeRivningarna av de båda husen gav oss
tare hade skrivit årtalet 1865 i den våta
dock en inblick i hur timmerhusen är
leran. Att få detta meddelande, direkt
byggda. Resten lärde vi på vägen. Fast
från honom, genom seklerna kändes
inte av alla de äldre män som i början
högtidligt. Just som att vi är en del av
kom förbi och gav ”goda” råd förankett större sammanhang.
rade i en svåger som hade känt någon
Eller bara detta att, med spaden djupt som kunde lite om timmerhus. Ja,
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Brännö hade väldigt många timmer- sar, träfasader målade med den gamhusexperter där ett tag. Själva byggan- maldags ljusröda faluröda färgen utan
det fick istället bli vår skola.
oljeförstärkning, enkupigt lertegel och
Det är de gamla husen som skapar den kalkstensputsade skorstenar. Det finns
charm och trivsel som gör Brännö så en självklarhet i de gamla husens formunderbart. Tillsammans med männis- givning som gör dem vackra och det är
korna och naturen skapar de den unika det vi försökt att skapa. Det skall se ut
anda som gör att folk lockas att besöka som att våra hus ”alltid” stått på platön och att bosätta sig här. Då tycker sen.
inte vi att man skall förstöra det genom
att bygga en svart låda eller en betongbunker. Vi vill att våra hus, när de står
klara, istället skall hjälpa till att skapa
den trivseln och den charmen. Därför
har vi inte bara lärt oss av den gamla
byggtekniken utan också av hur man
formger vackra hus. Låga långsidor,
symmetri, stående fönster med spröj-

Ända sen jag såg filmen ”Vittne till
mord” på åttiotalet, där Amishfolket
reser en lada, har jag drömt om att få
vara del av ett sånt bygge. Ibland, när en
stor grupp av släkt och vänner har varit
här, och vi har arbetat tillsammans, har
det nästan känts så. Det är så många
på ön som hjälpt oss och som skänkt
material att det inte finns plats här
att nämna alla. Några vill vi
dock tacka särskilt. Gunvor
Karlsson, som kommit med
tårta och vars gamla flaggstång
numera är spindel i vår trappa,
Leif Leden, som utöver en
massa annan hjälp, varit högst
delaktig i att bygga taket och
till sist Gunilla Grundström,
som tycks ha gjort det till sin
livsuppgift att rycka in och
hjälpa till där det behövs på
ön.
Men tacket går till alla som
hjälpt oss. Tack!
Albert Svensson och
Ebba Byttner
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ANGE
BOKNINGKOD

”BRÄNNÖ”

BRÄNNÖKRYSSNING
19-21 JULI

3-DAGARSKRYSS STRÖMSTAD–BRÄNNÖ

3395:-

19-21 juli skräddarsyr vi en resa med Nya Skärgården från Strömstad till Brännö. En kryssning
specialgjord för glada Brännöbor till ett rabatterat pris, 3395:- (ord pris 4995:-)
Då ingår busstransfer Saltholmen-Strömstad, en 3 dagars skärgårdskryssning med
destination Brännö, boende på hotell två nätter, halvpension med frukost och lunch,
guidning ombord, musikaliska inslag och strandhugg för egen tid och sightseeing.

BRÄNNÖRESA
18 AUG

BRÄNNÖRESA TILL NYA ÄLVSBORGS FÄSTNING 11/8
Vi lämnar Brännö 17.00 för en timmes skärgårdstur till Nya Älvsborgs fästning, där vi
får en historisk guidning. Vi äter en Sommarbuffé 18.30 och kommer tillbaks till Brännö
ca 21.00. Det finns servering av kalla drycker både på båten och fästningen. Välkomna
ombord på en härlig sensommarkryssning. Brännöpris 395:- (Ord pris 495:-). I priset
ingår båtresa t/r, guidning och sommarbuffé.

Mer i nfo o c h b o k n i n g p å vas t k u s t l i n j en . s e el l er 03 1-10 10 1 5
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Brännöpojkarna

Vi ses på Brännö Brygga
8/7 22/7 12/8

Dans på Brännö Brygga

Brännöpojkarna
Lasse Gustavsson
Per Umaerus
Hans Bergman
Per Lidén
Roger Alfjärd
Danne Fors
8/7 Trumslagare Lade Källfeldt
22/7 Trumslagare Gunnar Pettersson
12/8 Trumslagare Christian Jormin

I år har danserna flyttats från torsdagar till lördagar, så fr o m nu
blir det lördagsdanser istället.
Banden är bokade och som vanligt blir det en repetoar som bygger på tradition och variation. Många av banden har en koppling
till Brännö på ett eller annat sätt, musiken ska vara dansant och det får inte saknas
en vals.
Dansen startar 19:30 och håller på till 22:00, med paus runt 21:00

Spelschema, sommaren 2017
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli

Bettan & The Bluesbrakers
Brännöpojkarna
SALLT
Brännöpojkarna

29 juli
Mucho Grande
5 augusti Najs Gajs
12 augusti
Final, Brännöpojkarna med gäster

Macho Grande
Johan Häggblom: sång, gitarr.
Gunnar Fredriksson: sång, gitarr,
piano, dragspel.
Adam Lindén: gitarr, sång.
Daniel Melander: pedal steel, gitarr.
Jimmy Olsson: bas, körsång,
trummor.

Bettans & the Bluesbrakers
Mano Söderhäll:
Bas och sång
Anders Göransson:
piano
Roberto Söderhäll:
Gitarr
Erik Ekström:
Gitarr
Axel Krantz:
trummor & sång
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Najs Gajs
Ralf Olofsson
Lars Thomasson
Greger Johansson
Dan Ericsson
Bertil Bernhardsson

Ingvar Grahn,
Mikael Colliander,
Berth Ågren
Gästartister:
Mats Tallberg m fl
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Att på Brännö brygga:
Ö-öl från Brännö Bryggare
Det kanske inte har undgått någon att det
numera finns ett antal nanobryggerier på
Brännö – i kök, källare och uthus kokar
och jäser öl av bästa sort. Vi som brygger
kallar oss Brännö Bryggare. Ibland har vi
även kallat oss Älvaskärens Hantverksöl.
I denna text skall jag berätta lite om vad
vi gör, om vår ölfest i november, och lite
om hur man brygger öl.
Det är självklart möjligt att det finns
fler som brygger öl på ön, utom vår
vetskap, och flera nya bryggare ligger
i startgroparna. Brännö bryggare är
inte något hemligt sällskap, utan en
gemenskap kring en trevlig hobby. Den
som hållit på längst i vår grupp har hållit
på i sex-sju år, andra har nyligen startat.
Vissa brygger ofta och mycket, andra
sällan eller lite. Vi har också lite olika
inriktning. Någon kanske är specialiserad
på lättdrucken öl, några experimenterar
med ovanliga ölsorter och knasiga
recept, medan andra försöker uppnå
perfektion i själva bryggprocessen. Och
alla gör god öl!
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Vi träffas några gånger per år hemma
hos någon medlem, under lagom
pompösa former, provar varandras öl
och diskuterar bryggning i allmänhet.
Gärna tillsammans med god mat.
Jag vill minnas att vi kallade ett av
våra möten för Brännö Beer Brewers'
Association
International
Winter
Summit. Internationellt blir det ju
automatiskt, eftersom vi har en Asperöbo med i gruppen. Men i själva verket
är det bara ett trevligt sätt att lära känna
varandra, lära sig av varandra, och prova
olika sorters god hembrygd öl.

Provningen leddes av ceremonimästare
Rolf Hellqvist, iklädd lederhosen.
Det är ganska vanligt med tävlingar
inom bryggarvärlden, men vi har inget
intresse av att tävla mot varandra om att
göra bäst öl. Smaken är så olika. I stället
la vi upp det så att vi i förväg gissade
hur folk skulle bedöma våra respektive
öl med avseende på smak, färg, beska,
alkoholhalt, etc., och sedan tittade på
hur rätt vi hade gissat. Patrik Nykvist
stod för det omfattande arbetet med att
mata in och beräkna resultatet.
Före och efter ölsittningen bjöds
också på livemusik från Brännö.

Enmansbandet Jesse Haag underhöll
under det inledande minglet på gitarr
och allehanda elektroniska maskiner,
medan Tijuana Suicide stod för öset till
dansen. Mycket uppskattat! Det verkar
på det hela taget som om gästerna var
ganska nöjda, och det är inte omöjligt att
vi gör en ny fest någon gång i framtiden.
Men det låg också väldigt mycket jobb
bakom, så just nu avvaktar vi lite. Och
vi fortsätter mäska, laka, koka och jäsa, i
kök, källare och uthus.
Text och Foto: Pelle Dahlstedt

Ett intressant experiment vi gjorde 2016
var att vi alla bryggde en enkel ljus ale
efter exakt samma recept. Sedan hade
vi blindprovning av resultatet, och det
var mycket lärorikt. På grund av små
skillnader i hur vi brygger blev resultatet
märkbart olika. Det visade sig vara ett bra
sätt att träna på att känna smaknyanser
som kan vara svåra att urskilja mellan
helt olika öler.
Efter några års verksamhet i det fördolda
kände vi att vi ville dela vår ölglädje.
Därför arrangerade vi i november 2016
en ölprovningsfest för drygt 80 glada
vänner på Brännögården. Det bjöds
också en buffé av kallskuret, eftersom
vi tycker att god öl skall njutas med
god mat. Varje bryggare hade bryggt
en öl speciellt till festen. Ölsorterna
spände från lättdrucken lager via IPA
och veteöl till rökt whiskyöl, och
gästerna fick gradera varje öl utifrån ett
antal kriterier, på ett särskilt formulär.

Spännande fortsatt läsning om hur man brygger öl på sidan 62
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Segla i Västindien!
Mörkt och grått i höst?
Dröm dig bort till underbara Västindien!
Här finns något för hela familjen.
Med bilder och filmer berättar vi mer om världens kanske bästa
seglingsområde med stabila pasadvindar och en makalösövärld.
Bli inspirerad och informerad på en gång.
Vem kan motstå kristallklara laguner, reggae-barer och enorma
stjärnhimlar till ankars.
Segla med Sjösportskolan!
Berättare: Kalle och Nina Nordström
Plats: Brännö Värdshus
Tid: Söndag den 19 november kl 16.00
Fri Entré
Boka gärna bord på 031-970478
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Fotbollsskolan 2017

115:
rån g
f
g
n in
dra
klipp T-av
Gräsefter RU

Som alltid strålade solen på Brännö fotbollsskola och de drygt 100 barn
som spelade då den gick av stapeln under några varma och roliga dagar
mitt i juli 2016. Det var kämpatag, snubblande och sparkande, spring
mellan koner, hopp över häckar, och skott på mål. Det dracks saft och
åts kanelsnäckor i stora lass. Efter prisutdelning, diplom, hurrarop och
gruppfoto skildes vi åt. Kul hade vi!

Vi finns på brännö året runt,
och hjälper dig med:
·
·
·
·
·
·
·

Gräsklippning & kanttrimning
Häckklippning
Lövblåsning
Gallring & röjning
Beskärning av träd & frukträd
Sektionsfällning
Trädfällning

Mer information om oss hittar du på vår webbplats: brannoservice.se

I år kör vi igen med - som vanligt! - ny färg på tröjan och med chans att hitta lite nya goa
sommarkompisar. 11-13 juli, med start kl 10 för de yngsta (7-8 år), kl 11.30-12.30 (9-10 år),
och kl 13-14 (11-13 år). Kostnad: 150 kr för medlemmar i Brännöföreningen, och 200:- för
icke-medlemmar.
Swisha gärna pengar, till 123 390 79 87; skriv ”Fotbollsskola” och barnets namn och
ålder. Det går också bra att betala kontakt vid start, men vi är tacksamma om du som swishar gör det före 4 juli. Föranmälda har företräde i det fall tröjorna tar slut.
OBS! första dagen ska alla komma en ½-timme innan start (i respektive grupp) för inskrivning, betalning och tröjutdelning. För anmälan och mer information ring/SMS:a
Head coach/Rektor Anders Ekbom 0766-22 92 02, eller maila: anders.ekbom@gu.se, eller
anmäl via Brännöföreningens hemsida: http://brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/
fotbollsskola/
Alla killar och tjejer mellan 7-13 år är välkomna!
Anders Ekbom

Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Fönsterputsning

0737 166 315
wendy@mrsmopp.se

Husägare!

Vi kan städa mellan
hyresgäster!

Lita på oss, vi fixar ert hem !

Professionell städning på Asperö, Brännö, Donsö och Styrsö.
Glada bolltrollare under Fotbollsskolan 2016
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Foto: Anders Ekbom
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Brännö Naturvårdsförening

Djupedalsdammen på Galterö

Brännö Naturvårdsförening bildades år 2000 och har idag ca 70 medlemmar. Föreningen arbetar med natur- och landskapsvård på Brännö med
omnejd. Huvudprojektet är att bevara de öppna naturbetesmarkerna på
Galterö och den flora som är knuten till dessa. Detta görs dels genom röjning och bränning av markerna, dels genom att några av medlemmarna
håller får på ön. Föreningen har även anlagt ett antal naturstigar på Galterö
och västra Brännö och sköter underhållet av dessa. Varje sommar anordnas
naturvandringar för allmänheten.

Djupedalsdammen är den största av dammarna på Galterö, belägen på öns
södra del och väster om dess högsta punkt. Flera av de övriga dammarna är
idag helt igenvuxna med bladvass. Till skillnad från dessa har Djupedalsdammen ett välavgränsat utlopp, vilket gör den lätt att dämma upp och
restaurera. Efter att ha fått markägarens medgivande genomförde Brännö
Naturvårdsförening under 2013 ett projekt, som gick ut på att bygga en
fördämning vid utloppet och därmed höja vattenståndet med nära en
halv meter. Sten kunde samlas ihop på plats, medan 47 säckar betong fick
fraktas och bäras dit. Dammen har idag en stor, öppen vattenspegel och en
del vegetation av säv, svärdslilja m.m., medan den mer invasiva bladvassen
lyckligtvis saknas. Fågelarter som noterats på senare år är bl.a. smådopping,
kricka, knipa, vattenrall och rörhöna.

Du kan stödja oss genom ett medlemskap (100 kr/år) eller
ett valfritt bidrag.
Betalning kan göras över plusgiro 277105-3 eller
Swish 1235763909. Ange postadress och ev. e-postadress.
Om du vill delta i det praktiska arbetet är du välkommen på våra
arbetsträffar. Dessa och andra aktiviteter annonseras på
vår anslagstavla vid Brännö Handel.
Kontaktperson: Lars Hellman, tel. 031-970691.
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Text: Lars Hellman
Foto: Harald Nordius

25

Galterö naturreservat

Några vanliga fåglar på Galterö

Länsstyrelsens beslut om bildande av Galterö naturreservat har nu vunnit laga kraft. Reservatet
omfattar större delen av Galterö, ett flertal holmar och skär samt ett vattenområde i anslutning
till dessa (se karta). Däremot omfattas inte Fortifikationsverkets områden på västra Galterö och
Stora Stårholmen, där militär verksamhet även i fortsättningen kommer att bedrivas.
Vad innebär då detta för Galterö och dess besökare? Syftet med reservatet är främst att skydda
ett tätortsnära skärgårdsområde med höga naturvärden mot framtida exploatering. Skyddet blir
nu betydligt starkare än vad det tidigare strandskyddet erbjudit. Detta innebär inte att området
lämnas för fri utveckling, utan det öppna landskapet skall bevaras enligt en fastställd skötselplan.
För allmänheten innebär beslutet inga större förändringar. Man får givetvis även i fortsättningen
ströva fritt i området men ej cykla, medföra okopplad hund eller gräva upp växter. Tältning är
tillåten i ett dygn överallt utom på sanddynsområdet vid Brandnäsviken. Grillplatser kommer
att anordnas vid de båda badvikarna i norr.
Västkuststiftelsen är förvaltare av naturreservatet i samverkan med Brännö Naturvårdsförening
och Brännö Bys Samfällighetsförening. Detta innebär att Brännö Naturvårdsförening tills vidare
fortsätter sköta området genom röjning och bränning av vissa delområden samt underhåll av
vandringsleden. Betesdriften skall i första hand skötas av djurägarna på Brännö, men vid behov
skall även djur utifrån kunna hyras in.
Lars Hellman
ordf. Brännö Naturvårdsförening
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Brännö Roddförening
Galärens ”Rodd och strandskola” i fjol blev mycket uppskattad. Många
härliga ungdomar kom och deltog med liv och lust. De fiskade upp smådjur
i vikar och stränder med hjälp av håvar och vattenkikare, för att sedan
betrakta dessa i mikroskop . En helt ny värld visade sig, okänd för de flesta.
Föräldrarna var minst lika intresserade. Hälften av barnen tränade samtidigt
rodd i våra färingar och tjusades av det. Därefter byttes de olika grupperna
om.

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

Ett ungt flicklag i rodd bildades spontant under dessa dagar,Våghalsarna
och de lärde sig ro på kort tid och tävlade sedan med framgång.
Vi skall försöka arrangera Rodd och strandskola i sommar också så håll
utkik.
Båda våra damlag i Galären har varit aktiva under hela året och den milda
vintern tillät rodd nästan utan uppehåll även under den kallaste perioden.
De unga eleverna i Brännö skola tränade
som vanligt rodd vid några tillfällen under vår och höst.
Våra träbåtar används flitigt och slits därefter. För att få en som vi hoppas
tåligare båt har vi under vintern låtit gjuta en båt i glasfiber. Den är en exakt
kopia av färingarna. Mycket ideellt arbete har lagts ner på båten som håller
på att bli färdigställd.
Inom kort hoppas
vi kunna ta vårt nya
tillskott i bruk.
Intresserad av att läsa
mer om Roddklubben
Galären eller pröva på
rodd i våra båtar? Kolla
vår hemsida http://
rkgalaren.se/.

Redegatan 9 • Långedrag • 0705-92 31 96 • www.kapellteknik.se
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Välkommen!
Göte Westberg
ordförande

Nybildade flicklaget Våghalsarna efter segern på Asperö.
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Beachvollycup 2017
Datum: lördagen 15 juli
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

Tid: Första matchen
börjar kl.10.00
Lag: Två personer i varje
lag, alla kombinationer är tillåtna.
Anmälan: Anmäl dig senast den 12 juli till
Ellinor Näslund 0760-464091 eller Anna
Kihlman 0727-204134. Du kan även anmäla
dig i vårt event på Facebook, fast inte genom
att bara trycka att du kommer, utan genom
att skriva ett meddelande med lagets namn
och vilka som ingår i laget.
Kostnad: Medlem i Brännöföreningen:
100 kr/lag. Icke medlem i Brännöföreningen:
150 kr/lag.
Betalning måste ske innan första matchtillfället till Brännöföreningens Plusgiro:
4 85 85 – 4 eller Swish: 123 390 79 87.
Märk betalningen ”Beachvolleycup 2016”
och lagets namn.
Kioskförsäljning finns, så ta med kontanter.

Göteborgs Begravningsbyrå

Varmt välkomna!
Ellinor och Anna

Begravning – Bouppteckning – Gravsten
Vi ﬁnns för att ceremonin kring det sista
avskedet ska bli den högtid Ni önskar
– utan att behöva bli kostsamt!

Gunnvi

Yngve

Linda

Första Långgatan 8 | 031-120 200 | www.gbb.nu
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Magnus
0707-72
75
11
Magnus
0707-72
75
11
vecka 27-28 sker transporter tisd, onsd, torsd.
vecka 31-32 semesterstängt
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Brännö Jaktvårdsklubb
Brännö Jaktvårdsklubb bildades i mitten av 80-talet och antalet medlemmar
är runt 20st. (fastboende och/eller fastighetsägare). Den största aktiviteten
infaller mellan 1 oktober - 31 januari då ungefär hälften av medlemmarna
+ inlånade hundförare försöker att hålla ned rådjursbeståndet på ön. Vi har
även sedan 3 år tillbaka koncentrerat oss på att försöka få bort rådjuren som
håller till bland husen.
Merenius Fastighetsbyrå
Mobil: 0709-40 20 31
Hem: 031-97 08 09
www.merenius.se

Mellan 1 augusti – 15 mars är det tillåtet att jaga räv. Vi har påbörjat ett
samarbete med Brännös fårägare för att gemensamt försöka hålla nere
rävstammen.
Rent generellt är Brännö en svårjagad yta då det råder skottlossningsförbud
på mer än halva delen av ön.
Under det gångna året har det genomförts en Jägarexamen utbildning
(Arrangör: Jägareförbundet Södra Skärgården Göteborgs Jaktvårdskrets
/ Studiefrämjandet) där 9st elever med mer eller mindre anknytning till
Brännö har deltagit.
Patrik Nykvist
Ordförande Brännö Jaktvårdsklubb









Öppettider, menyer och evenemang se www.brannovardshus.se Tel 031-970478, 973880
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Elling i Vassdal 2013
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Agenda sommaren 2017
		 Juni							

Fre 23
15:45
Sön 25
11:30-15:30
		
Sön 25
10:00
Mån 26		

Midsommarfirande på Fotbollsplan, se sidan 5 för mer information
Brännö Lagård har öppet, Utställning Brännö historia,
alla söndagar t o m 27 augusti
Powervalk på Brännö, start från Affärsplan
Tennisskola för ungdomar, se sidan 43

		

Juli							

Lör 1
12:00
Lör 1
15:00
Lör 1
19:30-22:00
Lör 1
11:00
Lör-Sön 1 - 2
Sön 2
15:00
Mån 3		
Mån 3
10:00
Tis 4
19:00
Ons 5
15:00
Ons 5
11:30-15:30
		
Tors 6
15:00
Tors 6		
Fre 7
15:00
Fre 7 		
Lör 8
15:00
Lör 8
19:30-22:00
Lör 8
10:00
Lör 8
8:25
Sön 9
15:00
Mån 10		
Tis 11		
		
Tis - Tors 11 - 13
Ons 12
15:00
Ons 12
19:00
Tors 13
15:00
Tors 13		
Fre 14
15:00
Fre 14		
Fre 14
13:00
Lör 15
19:30-22:00
Lör 15
15:00
Lör 15
10:00

Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening, samling Affärsplan kl. 12:00
URPREMIÄR Teater på Brännö varv, föreställningen Kraken på Kroken
Lördagsdans på Brännö Brygga, Bettan & The Blues Brakers
Brännö Hamn - hamn, stor loppis på ”hela ön”, klockan 11 - 16, se Facebook
Kundaliniyoga, sommar-retreat, se sid 60
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Christoffer Lindahl och Julia Roempke sjunger Ted Gärdestad
Simskola i Ramsdal, måndag - fredag
Brännö kyrka, Klangen från Spanien - Joan Peiro Aznar, gitarr
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Lagård har öppet, Utställning Brännö Historia, öppet söndagar och onsdagar
hela juli
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Husband med hemlig gästartist
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, World Music Culture Club
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Lördagsdans på Brännö Brygga, Brännöpojkarna
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10:00, start 11:00
Powervalk på Brännö, start från Affärsplan, varje dag t o m 13 augusti (se Facebook)
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Christoffer Lindahl och Martin Rossing sjunger Evert Taube
Brännö Värdshus, Viskväll & standup med Jesper Odelberg, Stefan Kirchhoff och
Per Sahlin
10:00 Brännö Fotbollsskola, fotbollsplan , mer info på sidan 23
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Simborgarkväll, Ramsdalsbadet 19:00 - 21:00
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Husband med hemlig gästartist
Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Stefan Json, Jim Jidhed, DJ Gunnar - Json & Constellation
Promotion simskolan, Ramsdalsbadet
Lördagsdans på Brännö Brygga, ikväll spelar bandet SALLT upp till dans
Jazz i Gröna Vik (OBS! Tiden ändrad till 15:00)
Beachvolleycup, se sidan 31 för mer information

Agenda sommaren 2017
Sön 16
15:00
Mån 17		
Tors 20		
Lör 22
19:30-22:00
Lör 22
10:00
Mån 24		
Ons 26		
Fre 28		
Lör 29
19:30-22:00
Lör 29
10:00
Mån 31		

Final, Sommarteater på Brännö varv, Kraken på Kroken
Brännö Värdshus, Christoffer Lindahl & Markus Hultkrantz sjunger Ferlin och Edwall
Brännö Värdshus, Husband med hemlig gästartist
Lördagsdans på Brännö Brygga, ikväll spelar Brännöpojkarna upp till dans
Bankappsegling i Husvik, Skepparmöte 10:00, start 11:00
Brännö Värdshus, Christoffer Lindahl och Heidi Baier
Värdhuset, Bröderna Brothers
Brännö Värdshus, Celso Paco & Dynamo de Luxe
Lördagsdans på Brännö Brygga, Mucho Grande
Brännö runt kappsegling, Lasse Dahlquists vandringspris
Brännö Värdshus, Måndagsklubben med Christoffer Lindahl

		

Augusti							

Lör 1
19:00
Lör 5		
Lör 5
19:30-22:00
Sön 6		
Tis 8		
Fre 11
17:00-22:00
Lör 12
19:30-23:00
Sön 13
10:00
Fre 18
19:00
Lör 19
21:00-23:00

Brännö kyrka, N´duo, Stina Manheden-sång, Madeleine Birgenius-piano
Ö-loppet, Södra skärgården och Brännö (Start 10:00 från Styrsö)
Lördagsdans på Brännö Brygga, Najs Gajs med gäster
Brännö Värdshus, Lasse Dahlquistdagen
Brännöföreningens sommarmöte, extra årsmöte, se lokala anslag
Kryssning till Nya Älvsborgs fästning, sommarbuffé o visning, se sid 15
Final, Lördagsdans på Brännö Brygga, Brännöpojkana med gäster
Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening, samling Affärsplan kl. 10:00
Brännö kyrka, Dans o Piano, Christian Jormin & Maria Mebius Schröder
Utomhusbio på Brännö Brygga. Film ”La la Land”

Lör 19		

Brännö Värdshus, Bejeezus Boys, Irländsk kväll		

		

September - November

Lör-Sön 2 - 3/9
Lö 16/9		
Ti 19/9
16:00
Lör 30/9		
Lör 28/10 16:00-22:00
Sön 19/11 16:00

		

Brännö konstrunda, se sid 53
Funktionärsfest med Kulturbåtarna
Brännö Värdshus, Segla i Västindien - Karl Norström från Sjösportskolan berättar
Brännö Värdshus, En kväll med Barbro Hörberg & Hanna Lundblad med musiker
FILMfestival, Brännö Värdshus
Segla i Västindien, Karl Nordström berättar

OBS! Med reservation för ändringar! Se lokala anslag och www.brannoforeningen.se
För mer information om Värdshusets arrangemang, se www.brannovardshus.se
För Brännö Varvs arrangemang, se Facebook – Café varvet på Brännö

Kafé Husvik
Välkommen till Kafé Husvik, Brännös mysiga lilla kafé
precis vid Brännö brygga. Här finns sittplatser både inne,
ute vid bord och på klipporna med utsikt mot havet och
båtbryggorna.

Matts Eriksson 0733-47 25 90
Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ

30 år

www.pavelundsbyggen.se

Utbud

Kafé Husvik erbjuder hembakat fika och rawfood. Så mycket som möjligt är ekologiskt och
det finns även fikaalternativ för dig som inte äter gluten, laktos eller som är vegan.
Några exempel i vårt utbud:
Lejonet & Björnen kulglass
Eko och fairtrade kaffe/te/varm choklad
Läsk

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

Godis
Chips
Varma toasts
Sallader
Smoothies och juicer
Frukt

Öppettider

Kafé Husvik är öppet dagligen från
midsommar till sista augusti.
Måndag – fredag kl 11.00-19.00
Lördagar kl 11.00-22.00
Söndagar kl 11.00-19.00

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
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Kaféet har stängt vid dåligt väder men
extraöppet vid speciella arrangemang,
till exempel vid lördagsdanserna på
Brännö brygga.

Kontakt

Telefon: 073-517 65 94
Facebook: @kafehusfikburningisland

Hitta hit

Kafé Husvik ligger i direkt anslutning till färjelägret Brännö Husvik. Hit tar du dig lätt med
båtarna från Saltholmen – antingen direkt till Brännö Husvik eller via Brännö Rödsten. Om
du åker till Rödsten får du en vacker promenad över Brännö, innan du är framme vid Kafé
Husvik.
Se Västtrafiks reseplanerare för exakta turer Saltholmen – Brännö.
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Brännö Yogastudio utökar till Majorna

Sluta leta parkering!

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

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

Sluta leta parkering!

Dela bil med oss!

Goteborgsmiiklarna iir en Ajfiirsbyr!i med
Göteborgs Bilkoop
är en ekonomisk
förening som
drivs kooperativt
30 !irs erfarenhet
av att siilja/Jormedla
restauranger
)
Goteborgsmiiklarna
iirnära
en terminalen
Ajfiirsbyr!i
med
med 20 bilarcafeer
varavhotell
tre ärajfiirslokaler
parkeradeoch
på Saltholmen:
andra
Joretag/rorelser.
)
)
30 !irs erfarenhet av att siilja/Jormedla restauranger)

 Toyota Yaris: liten och enkel

cafeer
och andra
Joretag/rorelser.
 Toyota
Verso:
7 säten eller rymligt
lastutrymme
) hotell
) ajfiirslokaler
 Skoda Octavia: etanoldriven kombi

Goteborgsmiiklarna
iirMiiklarna
en Ajfiirsbyr!i
med
Svenska Goteborgs
AB
Thomas L.J.Andren
30 !irs erfarenhetBli
av medlem
attBoxsiilja/Jormedla
nu! restauranger)
1420
411 42 Goteborg
cafeer) hotell) ajfiirslokaler
och andra Joretag/rorelser.
Läs mer på www.goteborgsbilkoop.se
V isiting addres: Vasagatan 58
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Svenska
Goteborgs
Behöver
du mer infoMiiklarna
skicka mejl tillAB
Mobile: +46(0)703628595
kansli@goteborgsbilkoop.se
Thomas
L.J.Andren
www.goteborgsmaklarna.com
Box 1420
411 42 Goteborg

Sedan Brännö YogaStudio öppnade den 1. Juli 2014 med sommarens första drop-in har
gensvaret var överväldigande. Gångna året, har öborna kunnat välja mellan ﬂera kurser i
veckan från nybörjarnivå till fortsättningsnivå samt vilande yoga och lättyogan. ”Lättyogan
startade jag för att erbjuda en lugnare form av yoga åt de personer som är hemma på dagtid. Deltagarna är allt från pensionärer, föräldralediga och sjukskrivna till studenter och mer
inbitna yogautövare.”
Hösten 2016 startade dessutom klasser i Långedrag, som under våren ﬂyttades till en lokal i Kungsten. I slutet av maj öppnades Majorna Yoga, en systerverksamhet till Brännö
Yoga. Tanken är att kunna erbjuda boenden i västra Göteborg samma koncept som Brännö Yoga står för, att ’stadsborna’ ska kunna välja en tur till Brännö för att yoga och framfröallt att kunna ge de öbor som jobbar i stan en möjlighet att kunna avslita dagen med ett
yogapass på vägen hem. Den nya studion ligger bara ett par minuter från spårvagnshållplatsen Fjällgatan, adressen är Oljekvarnsgatan 30.
Under året på Brännö arrangeras fyra heldagar samt tre retreat då lunch är inkluderad och
deltagarna får en möjlighet att under ﬂera timmar fördjupa sina kunskaper och sin förståelse kring yogisk ﬁlosoﬁ och den egna yogapraktiken. Dessutom ökar förfrågningar om arrangemang av friskvårdsdagar och andra gruppaktiviteter där Brännö Yoga samarbetar
med andra av öns företagare.
Sommaryogan på Brännö 2017 drop-in med start måndagen 26/6 - 27/7:
måndagar och onsdagar nivå 1 kl 10.00 - 11.30
tisdagar och torsdagar nivå 2 kl 10.00 - 11.30
Kostnad: 120 per klass - 500 kr för klippkort på fem gånger
Sommareretreat 7 - 9 juli.
För mer info se hemsidan brannoyoga.se , majornayoga.se eller facebook/brännö & majorna yogastudio
Majorna Yoga: drop-in måndagar till onsdagar kl 18.00 - 19.30 tom 12/7
Kostnad: 120 per gång
Andrea Hedenskog, som både driver Brännö
YogaStudio och är huvudlärare där, är
internationellt certiﬁerad Iyengaryogalärare
på nivå Junior Intermediate 1.
Iyengaryoga, den form av yoga som lärs ut på
Brännö YogaStudio, har fått sitt namn efter
BKS Iyengar, en av världens främsta yogamästare,
som dog den 20. augusti 2014.
Yoga-formen har sin grund i Patanjalis Yoga Sutras.
Namasté / Andrea Hedenskog
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- Det är som en blandning
av Jules Verne och Nationalteatern, säger Per, musikaliskt
liknar det Pink Floyd och
Beatles. Stort och mäktigt,
precis som havet.
- Det är en rolig utmaning
att spela havsmonster, säger
Martina, det är åtta långa armar att hålla reda på.

KRAKEN PÅ KROKEN
- Sommarshow om havsmonster och
vattenskräck.
Per Umaerus, Henrik Wallgren och
Martina Jakobsson är tillbaka på
Brännö Varv med den nyskrivna
hisnande sommarshowen Kraken
på kroken.
Efter de populära uppsättningarna
Sköna skjut i skärgården, Kyss mig
shejk och Som varje annan dag blir
det nu åter sommarteater på Brännö Varv. Lördagen 1 juli är det urpremiär för Kraken på kroken, en
musikalisk sommarföreställning för
hela familjen. En osannolik historia om när klåparna Hyvel-Bengt
och Jonny Dyckert råkar fånga ett
havsmonster i Asperö sund. Show40

en är en kärleksförklaring till havet
och kan ses av alla från fem år och
uppåt.
Efter många och långa turnéer med
Hyvel-Bengt och Jonny Dyckert är
de två figurerna tillbaka på Brännö
tillsammans med ett femton meter
stort havsmonster som spelas av
Martina Jakobsson.
- Inspirationen till pjäsen fick jag
under min senaste långsegling mellan Norge och New Foundland, säger Henrik, vem vet vad som döljer
sig i havsdjupen? Många forskare
säger att vi vet mer om månen och
Mars än om livet i havet.

Under juli 2017 spelas Kraken på kroken på Brännö
Varv, sedan är det dags för
turné på simhallar runt om i
Sverige.
Premiär 1 juli.
Övriga speldagar:
2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 och 16 juli klockan 15.00 på
Brännö Varv.
Biljetter: Café Varvet Brännö och Pusterviks Biljetter

BRÄNNÖ BYGG- OCH
SPRÄNGENTREPRENAD
STURE KARLUND
Tel 0709-52 18 93
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Brännö Tennisskola 2017

Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.
Bo Alderstig
Gröna Vik Byggkonsult Ab
031-97 12 94
0733-70 18 39

Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för våra ungdomar.
Tennisskolan hålls v26 (26/6-30/6) samt v27 (3-7/7) (1 timme/dag, mån – fre).
Lämplig ålder 5-14 år. Pris: 200 kr/vecka
Anmälan sker via mail på adress: brannotennisskola@gmail.com
(dock senast den 24 juni via mail). Anmälan kan även göras på plats i klubbhuset
söndagen den 25 juni kl 15.00 - 15.30
Gruppindelning (för v 26) kommer att anslås i klubbhuset söndagen den 25 juni
mellan klockan 19-20. Eventuellt kommer grupperna att anslås på:
http://www.laget.se/BTK-Sommarskola-2017
Frågor besvaras av Kai Lingheimer 0707-781818 (dock ej anmälan telefonledes).
Välkomna

Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö

Skall ni fira något eller ha
gäster på en liten picknic?
Njut då av en underbar utsikt!
Jag tar även in växter på beställning
Telefon 97 16 61
Husviksvägen 83, Brännö
Numera kan du betala med kort

Hyr Brännö Utkik

Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för vår
Lämplig för ca
ungdomar.
10 personer

Kontakt: Bohålls
Olsson
Tennisskolan
v26 (27/6-1/7) samt v27 (4-8/7),
Tel.
0705-686500
(1 timme/dag, mån – fre).
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Lämplig ålder 5-14 år
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Brännö – Asperö pensionärer
Föreningen startades för ca 50 år sedan på Brännö och är idag en mycket
livaktig förening, som även omfattar
Asperös pensionärer. Vi är helt fristående och uppbär inga anslag från någon organisation eller myndighet.
I stadgarna står att föreningen har
till uppgift ”att samla pensionärer för
gemensam trevnad”. Alla pensionärer med anknytning till Asperö och
Brännö kan bli medlemmar.
Vi är i dagsläget drygt 165 medlemmar och träffas varje månad för att
umgås, äta och lyssna på musik eller
föredrag. Under sommaren gör vi ett
uppehåll i verksamheten.

Våra större arrangemang såsom vårlunchen, ärtlunchen och jullunchen
är mycket välbesökta och har därför
av utrymmesskäl de senaste åren
arrangerats på Asperö. Ett mycket
uppskattat inslag under jullunchen
är när barn från Brännö eller Asperö
sjunger julsånger.
Varje vår arrangerar också föreningen
tillsammans med Dick Andreasson en
vårresa med buss och båt i Bohuslän
eller Västergötland.

Vårresa till Smögen.

Vårresa till Smögen.

Våra möten hålls på Brännö i Brännögården och på Asperö i Krabbegården.
Verksamheten annonseras både på
Asperö och Brännö. Vår anslagstavla
sitter vid affären ovanför trappan. Vi
annonserar dessutom i Rödsten. Vi
har nyss bildat en grupp på facebook
på Rörö.
Besök på sjöräddningen
på Rörö.
(Brännö – Asperö pensionärer), därBesök på sjöräddningen
medlemmar kan ta del av nyheter.

Bröderna Eriksson på vårresa.

Bröderna Eriksson på vårresa.
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Vårlunch på Asperö.

Vårlunch på Asperö.

Vårresa

Vårresa.
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Nygammalt från Brännö vägförening
En sommar med upplevelser, sol och trevliga möten är här. Mycket gick i träda under
vintern men inte styrelsen för vägföreningen.

Information
Informationsbehovet är stort.
Info-bladet ”På väg” är utdelad och nytt nummer kommer … , hemsidan uppdateras ofta
och nytt utseende under arbete, en info-tavla finns vid Brännö handel och en träff med livs
levande styrelserepresenTanter och styrelseMän genomförs på affärsplan under sommaren
för den medlem som föredrar det genuint analoga mötet för sina frågor. Förra årets frågor
är besvarade och har varit anslagna på tavlan. De finns också på hemsidan.På hemsidan går
årsmötesprotokollen att läsa.

Vägområdet
Trots många idoga försök har styrelsen svårigheter med att nå fram till dig som medlem i
vägföreningen när det gäller vad du får använda vägrenen till.
Till exempel finns ett missförstånd att vägområdet till höger och vänster om vägytan är
till för privat, eget förfogande. Det byggs saker på och sådant som når ut över, det ställs ut
saker/lämnas där och grönskan tillåts växa för långt ut. För den medlem som är osäker: ni
behöver inte fråga om lov för att klippa den grönska som är på er fastighet, det är er rättighet. Skaderisken är stor när vägområdet är belamrat och växtligheten växer för och skymmer gatubelysningen. Hela vägområdet skall vara fritt i sida och rakt upp från tomtgräns.
Vid tänkta förändringar av vägområdet som grävningar etc. kontakta vägföreningen först.
Vi kanske t o m kan spara några kronor åt er med sluga lösningar.

Vägarbeten

Vägavgiften
På årsmötet 2017 aviserades ingen ytterligare höjning. Dock är behovet stort. För att
komma i kapp krävs att stora framtida åtgärder görs vilket är kostsamt. Mer om detta på
nästa årsmöte.

Fiber
Bäck installation förser fastighetsägarna med fiber. Detta medför olägenheter för trafikanten med håligheter, kanter och grus på vägen. De underentreprenörer som utför arbetet har
uppfattats tillmötesgående av merparten av de boende på ön och vise versa, för utom något
hårresande exempel från Brännös håll! Skäms mössa på!! Företaget Bäck skall återställa
vägen. De ”äger” såren tills slutbesiktning är genomförd och godkänd av oss i vägföreningens styrelse.

Vägföreningen
Då det framkommit oklarheter i frågan:
Alla fastighetsägare på Brännö ingår i gemensamhetsanläggning GA 18. Det vill säga
Brännö vägförening. Dom i vägföreningen är alltså Vi alla som ingår i gemensamhetsanläggning 18, men det finns 9 stycken personer plus revisorer och valberedning invalda av
årsmötet som på ideell basis frivilligt utför och ger service med mängder av dagars arbete
för att vi c:a 750 fastighetsägare tryggt skall ha tillgång till ungefär 15 km väg i olika skick
och bredd.

Aktiv styrelse är:
Ordförande Henrik Sjöstrand, sekreterare Ann-Sofie Jeppson, Kassör Bo Lind. Ledamöter
Reine Johansson och Bo Lorén. Suppleanter Agneta Nykvist, Tobias Hansson, Monica
Westerberg och Peter Edwards.

som önskar er alla en härlig sommar!

Större arbeten utförda 2016-17 är del av Skedetvägen och Husefladen som skall torka ur
vägkroppen en längre tid före asfaltering. Även på Långejorden lades kraft för att leda bort
och dränera vägområdet.

Förebyggande
I agendan att sänka vikterna på vägen har det förts en dialog med bl.a. kretslopp och vatten
då vikten stundom varit för hög. 8 tons max last innebär inte att den brukliga normen för
lasten bör vara 7995 kg. Kretslopp var lyhörda och entreprenören har fördelat vikten på tre
bilar istället för en max-lastad. Tack för gott samarbete.
Vita fotsteg målades på vägens vänstra sida Husvik till Rödsten för att ge fotgängaren stöd
på vilken sida av vägen man bör gå. Styrelsen med flera ansåg att detta har underlättat
flödet och Styrsö har även kopierat tanken. Slitna steg kanske vi behöver måla om i år.
Hastighetsskyltar är uppsatta med 20 km/tim. En digital hastighetstavla har satts upp som
hjälp att bedöma sin fart på vägen. Tavlan kommer att flyttas runt på olika platser för att
påminna om att hastigheten skall hållas nere.
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Foto: Göte Westberg
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Skärgårdsmäklaren

Din Elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com

031-338 47 90

Välkommen till

TEAM ÅSUM
- För din tandhälsa 031-20 80 64

Funderar du på att sälja?
Går du i säljtankar kan det vara bra att börja med att
ta reda på vad fastigheten är värd. Många lyckade
försäljningar i skärgården har gett mig kunskap om vad
köparna efterfrågar och hur mycket de är beredd att
betala för att bo eller ha ett fritidshus i skärgården. Jag
har ett uppdaterat kundregister med många köpklara
spekulanter som kanske är intresserade av just ditt hus.
Kostnadsfri värdering
Kontakta mig så bokar vi in ett möte där jag kan berätta
steg för steg om hur en försäljning kan gå till och vad
din bostad är värd. Du förbinder dig inte till någonting i
samband med värderingen.
Om Skärgårdsmäklaren
Jag har arbetat som fastighetsmäklare sedan 2009 efter
att läst till mäklare två år vid högskolan i Borås. Då jag
bor i Skärgården har det blivit naturligt att fokusera på
att sälja hus i min närmiljö. Det är en väldig trevlig miljö
att arbeta i och jag tar mig mellan öarna med egen båt.
De senaste åren har det blivit många försäljningar på
alla öarna i Göteborgs södra skärgård. Brännö, Styrsö,
Donsö, Vrångö, Köpstadsö, Knarrholmen, Kårholmen,
Stora Förö, Sjumansholmen, Galterö och Fjordholmen
är öar som jag förmedlat fastigheter.

FRIDTJOF THOEN
Reg. Fastighetsmäklare

076-948 55 51
fridtjof@skargardsmaklarengbg.se

Tandläkarhuset Kungsportsavenyn 30, Göteborg
e-mail: info.teamasum@ptj.se • www.teamasum.se
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Då jag och min familj har varit sommarboende sedan 1960 på Brännö,
vill jag nu även marknadsföra mina tjänster som fastighetsmäklare
på vår trivsamma ö! Skall du sälja, ring mig för vidare information.
Finn din köpare hos mig i dag!

Brännö kyrkoförening
Är du bofast, sommargäst eller besökande?
Var med och stöd vår verksamhet. Vi vill gärna se dig som medlem i
Brännö Kyrkoförening
BRÄNNÖ KYRKOFÖRENING.
Brännö Kyrkan byggdes på intiativ av Brännöbor på 50-talet och ägs av

Är Brännöborna.
du bofast, sommargäst
eller besökande?
och stöd vår erbjuder
verksamhet.
Förutom gudstjänster,
vigslar, Var
dopmed
och begravningar
Vi vill
gärna
se verksamheter
dig som medlem
kyrkan
även
som:i Brännö Kyrkoförening.

Thomas Olson

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

- Barnkör
Brännö
Kyrkan byggdes på initiativ av Brännöbor på 50- Projektkör
talet
och ägs av Brännöborna. Förutom gudstjänster, vigs
erbjuder
kyrkan
(repeterar
införäven
stora verksamheter
kyrkliga helger)så som
- Musikkonserter

--Barnkör.
Föredrag
--Projektkör.
(repeterar inför stora kyrkliga helger)
Barn/föräldragrupper
- Musikkonserter.
- Öppen kyrka för besökare
- Föredrag.
(t ex Alla helgons dag,eller sommartid för turister)
- Barn/föräldragrupper.
-Vi
Öppen
kyrka
besökare
ex Alla
dag eller som
vill gärna
få för
idéer
från dig tom
andrahelgons
aktiviteter

som kan lämpa sig för Brännö Kyrka.

Vi vill gärna få idéer från dig om andra aktiviteter som kan lämpa sig för Brännö Ky

Ovanstående verksamheter finansieras till största delen av Styrsö församling.
Vi vill få ett verksamheter
ökat eller bredare
utbud vad
gällerdelen
musiker,
föredragshållare
Ovanstående
ﬁnansieras
tilldet
största
av Styrsö
församling. Vill v
utbud
detaktiviteter
gäller musiker,
föredragshållare
och andra
aktiviteter
krävs det ett ök
och vad
andra
krävs det
ett ökat ekonomiskt
stöd till
vår förening.
förening.

Vill du vara med att stödja/påverka detta arbetet och bli medlem är
kr per person detta
och år.arbetet och bli medlem är medlemsavgift
Villmedlemsavgiften
du vara med att75
stödja/påverka
Glöm
skriva
samtliganamn
namnom
omdudubetalar
beta- för ﬂera personer.
Glöm
inteinte
att att
skriva
samtliga
lar
för
flera
personer.
Medlemsavgiften
sätts
in till konto nr 57 26 00 - 5
Medlemsavgiften sätts in till Föreningens plusgiro
Föreningens plusgirokonto nr 57 26 00 - 5

Till sist skall du veta att du är varmt välkommen till vår kyrka som är öppen för alla
Till sist skall du veta att du är varmt välkommen
som annonseras både på afﬁschplatser på ön och i vår Facebooks sida.

SKÄRGÅRDENS NÄRMASTE BYGGVARUHUS
Redegatan 10 V:a Frölunda
Tel. 031-29 22 55 • Fax 031-29 13 42

Öppet: Vardag 7-18, Lördag 9-14 • www.orns.se
Ett familjeföretag i
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- Gruppen

till vår kyrka som är öppen för alla och till våra
olika aktiviteter som annonseras både på affischStyrelsen
platser på ön och i vår Facebooks sida.

BRÄNNÖ KYRKOFÖRENING.

Styrelsen

Är du bofast, sommargäst eller besökande? Var med och stöd vår verksamhet.
Vi vill gärna se dig som medlem i Brännö Kyrkoförening.
Brännö Kyrkan byggdes på initiativ av Brännöbor på 50talet och ägs av Brännöborna. Förutom gudstjänster, vigslar, dop och begravningar
erbjuder kyrkan även verksamheter så som

51

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

• Tryck

• Print-on-demand

• Efterbearbetning

• Layout

• Produktion

• Kundtidningar

• Distribution

• Illustrationer

• Projektledning

• Storformat

• Plock o. pack

Sven Källfelts gata 9
426 71 Västra Frölunda
Tel. 031-29 20 50
www.duplica.se

Brännö konstrunda
2 - 3 september 2017
Mer information kommer att läggas ut på
Brännöföreningens hemsida, www.brannoforeningen.se,
då det närmar sig.
Se även lokala affischer.
Välkomna!
Patrik Häggmark
Ansvarig för konstrundan

Närhälsan Styrsö
Vårdcentralen Styrsö

Våra öppettider under sommaren 2017

Sommaren 2012

Måndag
fredagbytte primärvården namn till
15–april
07:30 – 16.30

Tidbokning

Telefon:
031
747
80 50på den offentliga primärvården. Vi har valt namnet
Närhälsan är
det–nya
namnet
efter två av http://www.narhalsan.se/styrsovardcentral
våra viktigaste värden – närhet och hälsa. Hos oss får du en god
Hemsida:
och trygg vård genom hela livet. Precis som vanligt.

21 augusti öppnar Brännöfilialen igen
Måndagar
07.00 – 11:00
Våra öppettider under sommaren 2013
22 augusti
börjar
vi åter med kvällsöppna07.30
tisdagar
på
Måndag – Fredag
– 16.30
Styrsö vårdcentral till kl 19.00.
Tidbokning
På vårdcentralen
erbjuder vi precis som tidigare distriktsläkare, sköterskemottagningar,
MVC med
preventivmedelsrådgivning och BVC.Hos
kan du80
också
Telefon
031oss
– 747
50 träffa
sjukgymnast,
psykoterapeut
och arbetsterapeut. Du kan komma till oss för hälsosamtal.
{ HYPERLINK
"http://www.narhalsan.se/vardcentralenstyrso"
Alla patienter
erbjuds Hälsolyftet. Vi utför gynekologiska undersökningar,
}
resevaccinationer och utfärdar intyg.
sommargäster
bofasta
är välkomna!
Vi kanBåde
med stolthet
berätta att vi fickoch
det högsta
helhetsbetyget
av alla Närhälsans 113
vårdcentraler även i årets nationella patientenkät. Vi vill tacka för det fina betyget vi
öppnar
igen ge dig bästa möjliga vård.
fått och19
taraugusti
med oss det
som enBrännöfilialen
uppmuntran att fortsätta
Måndag
Välkomna!
Sjuksköterskemottagning

Trevlig
sommar önskar Marie med
PK-provtagning
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07.00 – 10.00
10.00 – 11.00
personal
11.00

20 augusti börjar vi åter med kvällsöppna tisdagar på
Styrsö vårdcentral till kl 19.00.
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Nya Badbryggan i Gröna vik
Förra sommaren var badplatsen i Gröna vik utan badbrygga. I år invigs ett helt nytt däck. Bygget har tagit ett
drygt halvår att genomföra.
– Det har gått över förväntan. Det har varit många som kommit och
hjälpt till. Både sommargäster och folk som bor i Gröna vik, säger
Sven Bergfjord som var med när det begav sig redan 1969.
Då byggdes nämligen den första permanenta bryggan på samma plats. Det var
”grönavikare” som skapade den och gamla järnvägsstolpar bar upp badbryggan på
den tiden.
– De kom med en fiskeskuta till Gröna vik. Den kördes upp på stranden. Sedan
rallade vi allt på skottkärror, minns Sven Bergfjord.
Det fanns även de som
skänkte material och resten
av materialet som behövdes
bekostades av Gröna viksektionen. Vi pratar om en tid
då Brännö indelades i olika
sektioner för att sköta sysslor
som bland annat hade med
hade med bad att göra.
Innan den gamla bryggan kom
till 1969, så byggde man upp
en brygga varje säsong. Det
hände mer än en gång att den
drev iväg när vintern kom.
Den nya bryggan är fast
förankrad med pålar långt ner
i vattnet. Den är placerad på
samma ställe som den gamla
bryggan. I anslutning till den
kommer ett stort trädäck. Det
bästa av allt är en nygjuten
trappa som gör det lättare
för alla att ta sig ner till
badbryggan.
– Jag tycker det är fantastiskt
med däcket. Det kommer att
fungera jättebra, säger Sven
Bergfjord.
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Många helger med ideella krafter har det blivit innan
den nya bryggan med trädäck i Gröna vik blev klar.

Text och bild: Agneta Slonawski

Taxi/Färdtjänst Brännö
031-757 99 80
Telefontid:

måndag - fredag
lördag - söndag

7 - 21
9 - 21

Taxi Brännö drivs av Steens Transport & Entreprenad KS AB
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Brännö Lagård
Client focused Asset Management services
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> Asset Management
Propose a business plan and implement a
strategy to achieve the objectives laid down
in the business plan. Manage day-to-day
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administrative and technical management.
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Brännö Lagård har en utställning om Brännös historia. Om lotsar och tullare och
livet på Brännö förr i tiden. Badgästlägenheten är en populär del av utställningen,
tidsenligt inredd med möbler och föremål som våra äldre besökare känner väl igen.
Och i smalfilmen från Brännö sommaren 1956 kan man se vad som har förändrats.
Årets tema är fyrarna runt Brännö; Buskär, Gäveskär, Böttö och Vinga. Fakta,
fotografier och berättelser. Som den när hönshuset och svinstian med julgris och allt
blåste i havet från Böttö en jul för länge sedan. Grisen var redan ute i bränningarna
när jungfrun med en lina om livet störtade ut och fick tag i bakbenen i sista
sekunden.
Av Svenska Fyrsällskapet har vi lånat en lins och en gasdriven klippapparat (gissa
vad som klipptes i en fyr). Filmen om Vingas historia rullar på filmduken. Föredrag
planeras och kommer att annonseras.
Brännö Lagård har öppet alla söndagar juni-augusti, i juli också på onsdagar, kl.
11.30-15.30. Frivillig entré (även Swish). Försäljningen av begagnade böcker är
öppen de flesta dagar under sommaren.
Hemsidan och vår Facebooksida är
alltid öppna. Välkomna!
Dan Lorén

Gäveskär. Foto Esbjörn Hillberg, Donsöbo och
ordförande i Svenska Fyrsällskapet.

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

Niklas Gustafsson, ”Niklas på Buskär”,
fyrvaktare på Buskär 1883-1911.

Vinga. Foto H Lindenhag. Vykort.
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Nu är Brännögården
soldriven!
Nu är Brännögården soldriven!
I samarbete med
ETCETC
el så el
harså
vi installerat
solpaneler på ensolpaneler
stor del av Brännögårdens
tak. del av Brännögårdens tak. TeoreI samarbete
med
har vi installerat
på en stor
Teoretisk produktion är 9,7 kW. Förbrukningen är ungefär 14,6 kWh per år så panelerna
tiskkommer
produktion
kW.
Förbrukningen
är ungefär
kWh
troligen attär
ta 9,7
en stor
del av
detta. Det som produceras
men inte 14,6
används
kan viper
sälja.år så panelerna kommer troligen
att ta en stor del av detta. Det som produceras men inte används kan vi sälja.
ETC El - som är en del av ETC Utveckling AB – producerar enbart förnyelsebar elektricitet

stor del
i verksamheten
till investeringar
- det delas
ETCvarav
El -ensom
ärfrån
ensolenergi.
del av Allt
ETCöverskott
Utveckling
AB – går
producerar
enbart
förnyelsebar elektricitet varav en
inte ut något till privata aktieägare.
stor del från solenergi. Allt överskott i verksamheten går till investeringar - det delas inte ut något
medaktieägare.
ETC el innebär att Brännöföreningen hyrköper anläggningen. Den kostar alltså
till Avtalet
privata
föreningen ingenting i starten utan betalas på följande sätt:

• med
Brännöföreningen
förbinder att
sig att
köpa all elektricitet till gården
från ETCanläggningen.
el (rörligt
Avtalet
ETC el innebär
Brännöföreningen
hyrköper
Den kostar alltså förenpris)
ingen•ingenting
i
starten
utan
betalas
på
följande
sätt:
Den del av förbrukningen som solpanelerna producerar utgör hyra för anläggningen

Så – kalkylen är att elen inte skall kosta Brännöföreningen mer än tidigare år eftersom priset
motsvarar
det vi haft tidigare. Däremotförbinder
köper föreningen
bit anläggningen
i den takt till gården från ETC el (rörligt pris)
•
Brännöföreningen
sig bit
attförköpa
all elektricitet
som den producerar el. När hela investeringen är betald - cirka 153.000:- - äger föreningen
anläggningen.
kan föreningen sälja
överskottselen.
•
DenFörutom
del avdetta
förbrukningen
som
solpanelerna producerar utgör hyra för anläggningen

Så – kalkylen är att elen inte skall kosta Brännöföreningen mer än tidigare år eftersom priset motsvarar det vi haft tidigare. Däremot köper föreningen bit för bit anläggningen i den takt som den
producerar el. När hela investeringen är betald - cirka 153.000:- - äger föreningen anläggningen.
Förutom detta kan föreningen sälja överskottselen.

LASSE DAHLQUIST-SÄLLSKAPET 30 ÅR 2017
Lasse Dahlquist-sällskapet, som bildades den 24
november 1987, har god vind i seglen efter 30 mycket
aktiva år. Sällskapets mål är att sprida intresse för
Lasse Dahlquist och hans verk. Vi gör det genom
återkommande konserter, samt sång- och musikaftnar. Sällskapet deltar ofta i olika kulturarrangemang och varje år, första söndagen i augusti,
arrangeras Lasse Dahlquistdagen ute på Brännö.
Solpaneler

Solpaneler

Växelriktaren

Växelriktaren

Fakta om ETC:
ETC är flera små företag, vi är bl a ett förlag som ger ut tidningar, utbildar och påverkar
genom opinionsbildning. Idag gör vi dagstidningen Dagens ETC och
veckoslutsmagasinet ETC samt ett antal lokala tidningar (te.x dagstidningen ETC
Göteborg) där du kan läsa mycket om klimatfrågan och allmänna nyheter. Vi publicerar
också dagliga nyheter på www.etc.se. Vi ger också ut ett särskilt magasin kallat Kloka
Hem. Det handlar om miljöfrågor och boende. ETC EL heter vår särskilda verksamhet
som handlar om att sälja rödgrön El.

Fakta om ETC:
ETC är flera små företag, vi är bl a ett förlag som ger ut tidningar, utbildar och påverkar genom
opinionsbildning. Idag gör vi dagstidningen Dagens ETC och veckoslutsmagasinet ETC samt ett
antal lokala tidningar (te.x dagstidningen ETC Göteborg) där du kan läsa mycket om klimatfrågan
och allmänna nyheter. Vi publicerar också dagliga nyheter på www.etc.se.
Vi ger också ut ett särskilt magasin kallat Kloka Hem. Det handlar om miljöfrågor och boende.
ETC EL heter vår särskilda verksamhet som handlar om att sälja rödgrön El.
En annan verksamhet är Varuhuset ETC. Här hittar du våra egen els produkter ”rakt över disk”.
Slutligen har vi ett särskilt bolag, Elproduktion AB, som satsar på att bygga vindkraftsparker
och solcellsparker.

En annan verksamhet är Varuhuset ETC. Här hittar du våra egen els produkter "rakt över
disk".
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LASSE DAHLQUIST-STIPENDIET

Lasse Dahlquist-sällskapets Stipendiefond ska genom
stipendier främja och sprida intresse för Lasse Dahlquist
och hans musik. Varje år delar fonden ut stipendier
till personer, grupper eller sammanslutningar som
för vistraditionen vidare. Det första stipendiet delades
ut till Kent Andersson 1989.

skiva i samarbete med Göteborg Wind Orchestra
med bl.a. Stefan Ljungqvist som solist.
LASSE DAHLQUIST-SÅNGARNA

Sångarna har verkat i många år och framför i huvudsak
verk av Lasse Dahlquist, men även andra svenska
visor. Under ett år genomför sångarna ett 20-tal
framträdanden på äldreboenden, i skolor och vid
andra festligheter på gator och torg. För information
om jubileumsårets evenemang kontakta sällskapet
samt följ oss på våra sociala medier.
I SÄLLSKAPETS REGI I SOMMAR:

6 augusti: Lasse Dahlquistdagen på Brännö Värdshus
17 augusti: Göteborgs Kulturkalas, Lasse Dahlquist
i våra hjärtan – stipendieutdelning, underhållning,
allsång

UTGIVNING AV BÖCKER OCH SKIVOR

Två böcker om Lasse Dahlquist och hans liv och
verk har sällskapet givit ut. Dessutom en sångbok
med bilder, texter och noter samt en dubbel box
med Lasse Dahlquists samtliga visor. Plus en CDskiva med flera av sångbokens visor och nu senast en

Kontakt och mer information:
www.lassedahlquist.se
info@lassedahlquist.se.
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Sommar-Retreat 1och 2 juli 2017
De fem elementen
Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som innefattar rörelse, rytm,
andning och meditation. Retreaten innehåller även vandring, yogisk mat,
livemusik, mantra och gongbad. Inga förkunskaper krävs.

Lördag 1 juli

Söndag 2 juli

Start kl 10.00
Lunch kl 12.30
Vandring naturstig
Em pass kl 15.00
Middag kl 18.00
Kvällspass kl 20.00-21.30

Morgonpass kl 06.00
Frukost kl 08.30
Vandring naturstig
Fm pass kl 11.00
Lunch kl 12.30
Em pass kl 14.00
Slut kl 16.00

Yoga på natursköna Brännö nära klippor och hav.
En helhetsupplevelse för dig som vill hämta kraft och
få mer balans i livet.
En heldag/retreat innebär längre sammanhängande tid där du får
möjlighet att fördjupa dina yogakunskaper och låta kropp och
sinne hämta kraft i en stärkande och naturskön miljö.
Förutom sköna yogapass, djupavslappning till gongspel, reflektion och vällagad yogisk mat så finns det tid till vandring utmed
havet och salta dopp.
Vill du övernatta på Brännö finns olika möjligheter: Brännö
Värdshus, Brännö Varv eller airbnb. Vi hjälper dig gärna med
tips.
Det går också att pendla från Göteborg.

Plats: Jydeklovan 9, Brännö
Pris: 2.500 kr (inkl mat: 1 frukost, 2 luncher, 1 middag och enkelt boende på plats)
Logi: Enkelt boende på Jydeklovan 9 eller boka själv rum på
Pensionat Baggen eller Brännö Varv Bed & Breakfast.
Anmälan är bindande. Obs! Senast 15 juni.
Email: brannokundaliniyoga@gmail.com
Sms: 070–792 92 54
Betalning: Floke Ekonomisk Förening,
Plusgiro 810864-9
Lärare:
Maria Mebius-Schröder & Christian Jormin.
Maria och Christian är båda internationellt
diplomerade yoga- och meditationslärare.
Maria är också professionell dansare och Christian
verkar som professionell musiker och tonsättare
internationellt & i Sverige.
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Lite om hur man brygger öl
För några decennier sedan drack de
flesta tråkig öl från stora bryggerier. Det
fanns ganska lite förståelse för kvalitetsöl
i Sverige under den här perioden. Några
få entusiaster (undertecknad var en
av dem) envisades med att köpa den
kvalitetsöl som fanns att få tag på från
Systembolaget. Oftast kom den från
länder som England, Tjeckoslovakien
eller Belgien, som fortfarande hade en
rik kultur kring kvalitetsöl.
Några gav sig på att brygga egen öl, men
på den tiden var det svårt att få tag på
råvaror, och ofta baserades bryggandet
på halvfabrikat, såsom färdighumlat
maltextrakt och förenklade brygg-kit.
Öl på b(r)yggsats, alltså. Jag minns
att min far på 80-talet hade ett öl-kit
bestående av en påse man aktiverade på
nåt sätt och sen hängde på väggen. Efter
ett par veckor skulle det vara färdig öl i
den. Det lär ha smakat utspätt hästpiss,
även om jag då var för liten för att få
smaka.
Men idag finns det ingen anledning att
fuska med ölbryggandet. Att brygga
egen öl på riktigt hantverksmässigt sätt
är varken särskilt svårt eller dyrt. Och
resultatet kan bli väldigt gott.
Allt man behöver för att komma igång
är en rejäl kastrull, ett durkslag och
ett kärl att jäsa i, till exempel en hink
med lock, enkel gummibussning och
jäsrör (vattenlås). Och några flaskor
med patentkork. Det går naturligtvis att
göra det mer avancerat med hur mycket
specialutrustning som helst, särskilt om
man vill brygga större volymer, men
detta är faktiskt allt som behövs för att
börja. GöteborgsPosten hade en gång
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ett stort reportage om bryggning i sin
helgbilaga (5 april 2014), och de sa
att man behöver utrustning för drygt
2000 kr för att komma igång. Det är
överdrivet. Ett par hundralappar räcker
långt (hink med lock för 20 kr, jäsrör
med gummibussning för 20 kr, lite
special-rengöringsmedel, pastakastrull
har du redan, liksom ett durkslag).

Sen behöver man råvaror, men idag
finns det flera bra internetbutiker,
och en handfull riktiga bryggbutiker
i Göteborg, med ett rikt sortiment av
råvaror och utrustning. I butikerna är de
alltid mycket hjälpsamma med tips och
råd, även till nybörjare.
För att brygga öl behöver man egentligen
bara ingredienser av tre slag: malt, humle
och jäst. Plus vatten, förstås.
Malt är gryn, oftast korn, som fått gro
i ett par dagar, och sedan värmts för att
avstanna grodden. När säden gror så
öppnar sig cellerna och det blir lättare
att komma åt stärkelsen på insidan.
Beroende på hur groddningen avstannas
(temperatur, fukthalter, mm) så får
malten olika karaktär och färg. Den kan
få smaktoner av karamelliserat socker,

eller en rostad, bränd ton. Malten bidrar
alltså framförallt med socker för jästen
att äta, men specialmalter används också
för att ge ölen färg och smak.

Humle är en klängväxt, en ört som
de flesta känner till, och som är lätt
att odla själv. Den är ett naturligt
konserveringsmedel, och bidrar med
beska, smak och arom, för att balansera
maltens sötma. Det finns många olika
sorters humle med olika smak och
karaktär, och nya utvecklas hela tiden.
För länge sedan använde man många
olika örter i bryggning, t ex pors, men så
småningom blev humlen dominerande.
Idag är humlens arom något som många
bryggerier framhäver i sina öl, och starkt
humlad öl har blivit mycket populär.

Jäst finns naturligt i luften överallt, men
förr visste man inte ens att jäst existerade.
Själva jäsningsprocessen var omgärdad av
vidskepelse, och man trodde till exempel
att vissa träslevar besatt magiska krafter
och inte fick diskas för noga. Egentligen
så fanns det ju jästrester från föregående
bryggning på sleven som hjälpte nästa
öl att komma igång, men det visste man
inte förrän Louis Pasteur forskade på
jäst och bryggning (och mycket annat)
i Paris i slutet av 1800-talet.
Det tar kanske fyra-fem timmar att göra
en sats öl, och efter ett par veckor tar
det ytterligare nån timme att buteljera
resultatet. Efter ytterligare ca två veckor
är ölen färdig att dricka. De huvudsakliga
stegen är mäskning, lakning, kokning,
jäsning och buteljering. Här beskriver
jag mycket kortfattat och förenklat hur
det går till.
Mäskning: Den krossade malten
(vissa av oss insisterar på handvevade
gjutjärnskvarnar,
andra
köper
färdigkrossad malt) får ligga ungefär en
timme i ca 65-gradigt vatten. Då bryts
stärkelsen i malten ned till socker av
enzymer som finns i malten.

Lakning: Man försöker ”skölja fram” så
mycket av denna söta vätska (vörten),
genom att sakta hälla varmt vatten
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genom den blöta malten. Detta kan
göras på många olika sätt, men behöver
inte vara så svårt. Målet är att utvinna
så mycket av sockret från malten som
möjligt.

Blåsväder?

Kokning: Man kokar malten i ungefär
en timme. Humle tillsätts vid olika
tidpunkter. Humle som får koka länge
bidrar till beskan, medan humle som
tillsätts i slutet mer bidrar till smak
och arom. Kokningen reducerar också
vörtens volym något. Direkt efter
kokningen kyler man vörten så fort som
möjligt, bl a för att inte humlearomen
skall försvinna.
Jäsning: Man tillsätter jäst till den kylda
vörten, och tappar upp det i ett jäskärl
som skall vara lufttätt. Jästen börjar äta
sockret och producera koldioxid och
alkohol. Koldioxiden bubblar ut genom
jäsröret, men luft kan inte komma in,
detta för att syre förstör processen. En
mängd andra reaktioner sker under
jäsningen som också påverkar smaken.
Det hela får stå i ett hörn och bubbla i
ett par veckor eller så länge som behövs.

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.

Buteljering: Man tillsätter lite extra
socker och tappar upp på flaska. Jästen,
som fortfarande ligger och vilar i ölen,
är glad över den nya maten och börjar
jäsa igen. Denna gång är koldioxiden
instängd i flaskan – nu bildas alltså
bubblorna till skummet! Efter ett par
veckor på flaska är det bara att korka
upp och njuta.

&

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

Skål.

Brännö Bryggares medlemmar när detta skrivs (i bokstavsordning):
Palle Dahlstedt, Rolf Hellqvist, Leif Klasson, Thomas Norén, Patrik Nykvist,
Monika Westerberg, Henrik Åkerblom

Se oss på youtube. SÖK PÅ wintec göteborg.

Litteraturtips för den nyfikne som vill börja brygga:
Ölbryggarboken : brygg ditt eget öl hemma av Peter M. Eronson
Brygg öl av Henok Fentie av Karl Grandin
Brooklyn Brew Shop's Beer Making Book av Erica Shea och
Stephen Valand
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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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Alltid ett
steg före!

Brännöföreningen söker
nya krafter till styrelsen
Vid sommarmötet 8 augusti behöver Brännöföreningen fylla vakanta platser i styrelsen.
Är du engagerad, har goda idéer och vill bidra till Brännös
bästa?
Tveka inte att ta kontakt med valberedningen för att ställa frågor om vad det innebär att engagera sig i styrelsen och anmäla
ditt intresse.
Kontakta sammankallade i valberedningen,
Pege Hermansson: pege5092@telia.com, 0736-37 89 07

Stolt sponsor av Brännös ungdomsverksamhet.

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

• Tryck

• Layout

• Produktion

• Illustrationer

• Projektledning

• Print-on-demand

• Efterbearbetning

• Kundtidningar

• Distribution

• Storformat

• Plock o. pack

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

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
Tomtbörsen AB
Tim Borg

Sven Källfelts gata 9
426 71 Västra Frölunda
Tel. 031-29 20 50
www.duplica.se

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

Sveriges första charterbåt som drivs med fossilfri diesel.
När du transporteras eller roar dig ombord på Lyrön gör du det med gott samvete på ett klimatsmart och hållbart sätt.
Lyröns miljöklassade Scaniamotorer drivs med Fossilfri HVO100 syntetisk diesel framställd av slakteri och matavfall.
Drift med HVO100 gör att koldioxidutsläppet ingår i det naturliga kretsloppet, det ökar inte tillförseln av växthusgaser
till atmosfären på samma sätt som fossilt bränsle.

Välkommen ombord på en hållbar resa.

Båtebacken • 430 84 Styrsö • Tel. 031-97 17 05 • 0705-43 37 82 • info@borjessons.se
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Marie Andersson
Ordförande

Rikard Forssander
Sekreterare

Anders Berglund
Ledamot

Henrik Sjöstrand
Suppleant

Maria Lundblad
Kassör/Vice ordförande

Ulf Kristensson
Ledamot

Jennifer Andersson
Ledamot

Lotta Hossmark Bengtsson
Suppleant

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

Tertia Tryckeriaktiebolag • Göteborg

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

