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Ordförande har ordet
Majmånad har startat på ett strålande vis. Vilket vårväder, och vilket engagemang från Brännöborna. Förra helgen (när detta skrevs) var det arbetsdagar nere på badplatserna och runt 70 personer kom och hjälpte till. Riktigt
roligt att det blev så många! Det är detta vår ideella förening bygger på - att
vi tillsammans hjälps åt att skapa en ö som är trevlig att vistas och bo på.
Det känns väldigt bra att vara ordförande när det finns så många runt omkring som hjälper till på olika sätt. Under det senaste året har nya krafter
kommit in och startat upp fler aktiviteter inom Brännö Träning, både för
barn och vuxna. Engagerade småbarnsföräldrar driver en arbetsgrupp för
att projektera och försöka få till en lekplats vid Brännögården igen. Nu på
sommaren är det många som hjälper till vid midsommarfirandet, bryggdanserna, våra olika idrottsaktiviteter och konstvandring, med mera. Listan på
de som hjälper till på ett eller annat sätt under året brukar bli ganska lång.
Men våra aktiviteter och evenemang kan inte bli fler än det engagemanget
från medlemmarna räcker till, och det behövs alltid fler som kan bidra.
Tveka inte att kontakta oss i styrelsen om du vill hjälpa till med någon av
våra befintliga aktiviteter eller vill starta upp något nytt, gärna för öns ungdomar. Det finns även en vakant plats i styrelsen att fylla för den som är
intresserad av att engagera sig där.
Simskolan i Ramsdal firar 80-årsjubileum i år och det har blivit en hel del
ungar som lärt sig simma där, så även jag. Därför vill jag passa på att skicka
en hälsning och ett tack till Jenny Kihl och Jessica
Fridén som lärde mig att sicksacka mellan brännmaneterna där nere. Jag skickar också ett stort
lycka till, till årets simlärare med adepter.
Till sist önskar jag en fortsatt strålande och
underbar sommar till alla medlemmar och
blivande medlemmar!

Midsommar på
Brännö fotbollsplan

Program för midsommarafton fredag 22 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!

Lukas Sundberg
Ordförande Brännöföreningen
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Föreningar på Brännö
Det finns många aktiva föreningar på vår ö, och som nyinflyttad – men även
för de som bott här i många år – kan det vara svårt att hålla isär föreningarna
och veta var man ska vända sig i olika frågor. Brännöföreningen har därför
påbörjat en lista över öns föreningar. Listan kommer att byggas på efterhand
och publiceras på Brännöföreningens hemsida och på anslag på ön.

Bastubryggan Brännö
Föreningen Bastubryggan Brännö är en ideell förening som har hand om
bastun i Husvik. Du behöver bli medlem i föreningen för att få tillgång till
bastun.
Information och kontakt:
http://facebook.com/brannobastu/
http: bastubryggan.nu

Brännö Bys Samfällighetsförening (Byalaget)

Brännö Kyrkoförening
Brännö Kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor på 50-talet och ägs av Brännöborna. Förutom gudstjänster, vigslar, dop och begravningar erbjuder kyrkan
även verksamheter som körer, konserter, föredrag och barn/föräldragrupper.
Information och kontakt: https://www.facebook.com/
Brännö-Kyrkoförening-254763298000429/

Brännö Lagård
Föreningen Brännö Lagård driver ett lokalhistoriskt museum som i utställningar och arrangemang berättar om livet på Brännö genom seklen. Föreningen säljer också begagnade böcker för 5 kr styck. Brännö Lagård Museum
finns på Husviksvägen 17.
Information och kontakt: https://www.hembygd.se/branno/ och
https://www.facebook.com/brannolagard/

Brännö Naturvårdsförening

Samfällighetsföreningens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens
samfälligheter som till exempal Känsö och hamn- och vattenområden.
Information och kontakt: brannoby.se

Naturvårdsföreningen arbetar främst med natur- och landskapsvård på Galterö samt underhåll av naturstigar på Galterö och västra Brännö.
Kontaktperson: Lars Hellman (ordförande), lars.hellman51@telia.com,
031-970691

Brännö Filmsällskap

Brännö vägförening

Filmsällskapet arrangerar filmvisningar ca 10 gånger per år i olika lokaler på
ön, varav en filmfest i oktober och en utomhusbio i augusti.
Information: https://www.facebook.com/brannofilmsallskap
Kontaktperson: Barbro Östlund, barbro.ostlund@gmail.com

Vägföreningen förvaltar de vägar som ingår i vägföreningen på Brännö.
Information och kontakt: http://brannovagforening.se

Brännöföreningen
Brännöföreningen arrangerar idrottsaktiviteter och kulturevenemang, hyr ut
lokaler, ansvarar för underhåll av badplatser, och ger ut Brännöbladet.
Information och kontakt: brannoforeningen.se
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Roddklubben Galären, Brännö
Motionsrodd och/eller tävling i lätta båtar för sex personer. Även uppskattad
aktivitet för företag, föreningar, vid bröllop och fest.
Kontakt och information: Roddklubben Galären på Facabook https://
www.facebook.com/groups/437602586252824/?ref=group_header
Kontaktperson: Göte Westberg, gote.westberg@gmail.com
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Lekplats vid Brännögården – några snabba
frågor till Lisa och Cecilia i projektgruppen
Under våren 2018 påbörjas arbetet med en ny lekplats utanför Brännögården. Lekplatsprojektet, som godkändes av Brännöföreningens
årsmöte i februari, leds av Lisa Johansson och Cecilia Wikensten.
Vi ställde några snabba frågor till Lisa och Cecilia.
Varför behövs det en lekplats?
– Det finns en lekplats vid Brännö skola som är tillgänglig för allmänheten,
men bara utanför skoltider. Föräldrar som är hemma med små barn har
idag ingen naturlig mötesplats där barnen kan leka utomhus och föräldrarna kan träffas. Det finns alltså ett tydligt behov på ön av en lekplats när
skolgården inte kan nyttjas. Den föreslagna lekplatsskissen vänder sig därför
till de lite yngre barnen.
Varför just vid Brännögården?
– Vi skulle vilja att Brännögården blev mer tilltalande och användbar.
Brännögården och marken runt omkring är idag i behov av en upprustning och renovering. Målet och visionen är att den ska bli en mer trivsam
och naturlig samlingsplats för alla här på ön. En lekplats är ett första steg i
den riktningen – en början på en mer levande barn- och ungdomsinriktad
Brännögård.

Vi har tagit fram en budget och en skiss där alla gällande säkerhetsregler för
lekplatsbygge är inräknade. Vi kommer att anlita experter för att säkra att
byggnationen följer de regelverk som finns. Brännöföreningen kommer att
vara ansvarig för att underhåll och besiktning sker kontinuerligt när lekplatsen är färdig.
Behöver ni hjälp att bygga?
– Ja! För att bygga behöver vi ideell arbetskraft som vi hoppas att boende
på Brännö kan hjälpa oss med. Verktyg och redskap kommer Iberts Fastighet och Byggservice AB att låna ut. Under våren kommer vi att ha en första
gemensam arbetshelg där vi röjer på platsen. Följ oss på Facebook, där har
vi en grupp som heter ”Lekplats på Brännö” för att få uppdateringar om
vad som händer!
Hur ska lekplatsbygget finansieras?
– För att finansiera detta kommer Brännöföreningen söka olika bidrag men
också samla in pengar genom donationer från privatpersoner och företag.
Om du vill bidra till lekplatsen kan du redan nu sätta in pengar via swish
eller bankgiro. Ange ”Lekplats” och ditt namn på inbetalningen. Stort tack!
Swish: 1232214567
Bankgiro: 5234-1245

Hur ska lekplatsen se ut?
– Tanken är att det ska bli en lekplats med maritimt tema som bjuder in till
fantasifulla lekar. Det är tänkt att vara en lekplats som är öppen för allmänheten och främst riktar sig till de lite yngre barnen. Det kommer finnas en
gungställning med gungor för både större och mindre barn, en sandlåda,
eka och sjöbod.
– Vi har besökt förskolan Skarven och pratat med barnen för att ta reda på
deras behov. De tycker bland annat att det är kul att leka pirater, köra båt
och fiska, leka affär samt bygga med sanden.
Hur blir det med säkerheten på lekplatsen?
– Lekplatsen ska byggas och besiktigas enligt EU-standarder och regelverk.
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Robotbygge på Strussnäs
– kurs för barn och vuxna
I juli erbjuds en kurs i robotbygge på Strussnäs på Brännö.
Vi kommer att använda olika metoder och material för att få
robotarna rörliga, som små motorer, lysdioder, enkla strömbrytare
och hjul. Därefter dekorerar vi med allt som ger fina, oväntade och
spännande resultat. Ambitionen med robotbygget är att barn och
vuxna ska få grepp om hur man skapar mekaniskt ”liv” och därigenom finna nya möjligheter för ett gemensamt skapande.
Kursupplägget är sammantaget 6 timmar fördelade på 2 dagar för
att ge möjlighet till funderingar i det gemsamma skapandet.
Målgruppen är barn på cirka 5 -12 år tillsammans med en vuxen.
Kurskostnad är 500 kr + materialkostnader för respektive robotbygge och storleken är cirka 30 cm.
Kursstart i mitten på
juli. Exakta datum
meddelas via affischer
och Facebook. Fortsättningskurser kan anordnas vid intresse.
Välkomna med
anmälan till
info@monapetersson.se
Mona Petersson, pedagog, atelerista och
konstnär

Simskolan i Ramsdal 2018
Måndag 2 juli startar simskolan i Ramsdal för åttionde gången!
Simskola och märkestagning erbjuds måndag-fredag vecka 27 till
vecka 30. Anmälan sker på plats i Ramsdal lördag 30 juni mellan
kl 10-12.
Simskola erbjuds som: 4-veckorsperiod.
Kostnad: 300 kr för medlemmar och 500 för ickemedlemmar OM anmälan görs 30 juni.
2-veckorsperiod, vecka 27-28 eller vecka 29-30.
Kostnad: 200 kr för medlemmar och 300 för ickemedlemmar.
Avgiften kan betalas kontant vid anmälan eller till
Brännöföreningens bankgirokonto eller swishnummer.
Ange barnets namn och ”Simskola” på inbetalningen.
Bankgiro: 5234-1245
Swish: 123 073 76 68
Simskoleavslutning och simpromotion sker lördag 28 juli.
Onsdag 18 juli kl 19 är det traditionsenlig simborgarkväll.
Simlärare är Hanna Karlsson, Mika Grinell och Linnéa Normark.
Varmt välkomna!

Brännö Amnestygrupp välkomnar
nya medlemmar i gruppen!
Brännö Amnestygrupp
välkomnar nya medlemmar i gruppen!

Vår Amnestygrupp bildades 1985 och vi har genom åren arbetat
för att påverka regeringar i många olika länder i världen att släppa
människor som fängslats för sina åsikters skull och som inte har tillgripit våld. Ofta
blir de frigivna med tiden även om man sällan får svar på alla brev vi skickar.
Från och med januari 2018 skriver vi brev till Egyptens president och ministrar i hans

Vår Amnestygrupp bildades 1985 och vi har genom åren arbetat för att påverka
regering
för att de
regeringar i många olika länder i världen att släppa människor
som fängslats
förska
sinafrige en kvinna som har fängslats enbart för att hon försökt ta
åsikters skull och som inte har tillgripit våld. Ofta blir de reda
frigivna
med
tiden
även
på vad som häntomhennes man, som ”försvann” (med många andra) i samband med
man sällan får svar på alla brev vi skickar.

demonstrationerna i juli 2013.

Från och med januari 2018 skriver vi brev till Egyptens president och ministrar i hans
Vi ordnar också informationsmöten
regering för att de ska frige en kvinna som har fängslats enbart för att hon försökt ta
ön. andra) i samband
reda på vad som hänt hennes man, som ”försvann” (med många
med demonstrationerna i juli 2013.

med film och/eller föredrag och andra aktioner på

Vi vill gärna ha nya medlemmar.

Vi ordnar också informationsmöten med film och/eller föredrag och andra aktioner på
Gill Widell
ön.
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Vi vill gärna ha nya medlemmar.
Gill Widell

Widell.gill@gmail.com
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Alltid ett
steg före!

Utställningar i Brännö Lagårds museum

Foto: Jopparn

Brännö Lagård öppnar på nationaldagen den 6 juni och har sedan öppet
söndagar i juni–augusti, i juli också på onsdagar.
Alla öppetdagar kl. 11.30-15.30.
Varmt välkomna att besöka våra basutställningar om lotsar, tullare och livet
på Brännö. Stig in i badgästlägenheten 1940 – och missa inte årets temautställning om simskolans 80-årsjubileum.
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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Läs mer på Facebook och på vår hemsida: hembygd.se/branno

Skall ni fira något eller ha gäster
på en liten picknic?
Njut då av en underbar utsikt!
• Var varsam med levande ljus.
• Inga ”fyllefester” är tillåtet.
• Utkiken ska städas och ställas i ordning
samt allt skräp skall tas med.
• Nyckel hämtas hos Bo Olsson
tidigast kl 12.00 uthyrningsdagen
samt återlämnas senast kl 12.00 dagen efter.

Hyr Brännö Utkik
Lämplig för ca 10 personer
Kontakt: Bo Olsson,
Tel. 0705-686500
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Sommaridrott för stora och små
Fotbollsskola 10-12 juli
I år kör vi igen med - som vanligt! - ny färg på tröjan och med chans att hitta lite nya goa
sommarkompisar. Alla killar och tjejer mellan 7-13 år är välkomna!
Plats: Fotbollsplanen på Brännö
Datum: 10-12 juli, Ålder: 7-13 år
Tid: kl 10 för de yngsta (7-8 år), kl 11.30-12.30 (9-10 år), och kl 13-14 (11-13 år).
OBS! Första dagen ska alla komma 30 minuter innan start (i respektive grupp) för inskrivning och tröjutdelning.
Anmälan: via Brännöföreningens hemsida: brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/fotbollsskola
Kostnad: 150 kr för medlemmar i Brännöföreningen, och 200 kr för icke-medlemmar.
Inbetalning: Betala via Swish eller bankgiro senast
den 4 juli. Ange ”Fotbollsskola 2018” och barnets
namn och ålder på inbetalningen.
Swish: 123 627 52 34
Glada bolltrollare under Fotbollsskolan 2016
Bankgiro: 5234-1245
Foto: Anders Ekbom
Det går också bra att betala på plats, men de som anmält sig och betalat i förväg har företräde
om tröjorna tar slut.
För mer information kontakta head coach Anders Ekbom: 0766-22 92 02,
anders.ekbom@gu.se

Beachvolleycup 14 juli
Plats: Volleybollplanen utanför Brännö skola
Datum: lördagen 14 juli
Tid: Första matchen börjar kl.10.00
Lag: Två personer i varje lag, alla kombinationer är tillåtna.
Anmälan: senast den 11 juli till
Ellinor Näslund 0760-464091 eller Anna Kihlman 0722506474.
Kostnad:
Medlem i Brännöföreningen: 100 kr/lag. Icke medlem i Brännöföreningen: 150 kr/lag. Inbetalning: Betala via Swish eller
bankgiro innan första matchtillfället.
Märk betalningen ”Beachvolleycup 2018 och lagets namn.
Bankgiro: 5234-1245, Swish: 123 627 52 34
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Friidrottsskolan 19-20 juli
Plats: Fotbollsplanen på Brännö
Datum: 19-20 juli
Ålder: 8-13 år
Tid: Kl 10 till 13
Anmälan: senast den 15 juli till kontakt@brannoforeningen.se eller direkt på plats den 19
juli. Kostnad: 100 kr för medlemmar i Brännö- föreningen och 150 kr för icke-medlemmar.
Inbetalning: Avgiften kan betalas kontant vid anmälan eller i förväg. Ange barnets namn,
ålder och ”Friidrottsskola 2018” på inbetalningen.
Swish: 123 627 52 34
Bankgiro: 5234-1245

Brännöloppet lördag 21 juli
Äntligen är det dags för Brännöloppet för stora och små igen!
Anteckna datumet 21 juli och anmäl dig till någon av de tre distanserna:
Lilla loppet, Mellanloppet och Stora Brännöloppet.
Du som deltar avgör själv om du springer, joggar eller går.
Fina priser till de tre snabbaste i alla lopp utlovas.
Du som inte deltar själv är välkommen förbi för att heja på, ta en fika eller korv med bröd.
Eller varför inte hjälpa till som funktionär.
Läs allt om anmälan, kostnad och inbetalning på Brännöföreningens hemsida.
Lilla loppet: http://brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/lilla-loppet/
Mellanloppet:http://brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/mellan-loppet/
Stora Brännöloppet: http://brannoforeningen.se/aktiviteter-for-vuxna/brannoloppet/stora-loppet/

Hunk cup 28 juli
Ni fotbollsentusiaster som tillhör seniorernas skara, se hit! Samla ihop ett lag bestående av 1
målvakt, 4 utespelare och max 3 avbytare och anmäl er till sommarens höjdpunkt: Hunk cup.
Ni som inte spelar är välkomna att komma och heja på, fika och umgås. Vi ses!
Plats: Fotbollsplanen på Brännö
Datum: 28 juli
Tid: samling kl 10.00
Ålder: över 15 år
Anmälan till: olle.johnels@gmail.com
Kostnad: 200 kr per lag, där minst en person i laget är medlem i Brännöföreningen. 300
kr per lag för icke-medlemmar. Inbetalning: betala via swish eller kontant på plats.
Märk betalningen ”Hunk Cup 2018 och lagets namn.
Swish: 123 627 52 34
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Dans på Brännö Brygga

Bettans Blues Breakers

Sju lördagarskvällar under sommaren arrangerar vi den välkända ”Dans
på Brännö brygga”. Här möts du av full aktivitet med dans till levande
musik, och korv- och lotteriförsäljning.
Banden är bokade och som vanligt blir det en repertoar 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.

Mano Söderhäll, bas och sång
Anders Göransson, piano
Roberto Söderhäll, gitarr
Erik Ekström, gitarr
Axel Krantz, trummor & sång

Dansen startar 19.30 och håller på till 22.00, med paus runt 21:00.

Stackars pojkar med
Bo Nyberg

Spelschema, sommaren 2018
Lör 30 juni Najs Gajs

Lör 21 juli Bettans Blues Breakers

Lör 7 juli

Lör 28 juli Stackars pojkar med Bo Nyberg

Dynamoes

Lör 14 juli Macho Grande

Lör 4 aug

Bo Nyberg, saxofon
Peter Nilsson, sång
Ulf Lagerberg, gitarr
Peter Möller, piano
Stig Svensson, bas
Finn Larsson, trummor

Brännöpojkarna med gäster

Lör 11 aug Brännöpojkarna & Voxhall Blues

Najs Gajs
Thomas Sällström, klaviatur
Mikael Colliander, trummor
Ingvar Grahn, sång & gitarr
Mats Tallberg, sång
Mats Boogh, bas
INGVAR GRAHN / SÅNG & GITARR
THOMAS SÄLLSTRÖM / KLAVIATUR

Dynamoes

MATS BOOGH / BAS

MIKAEL COLLIANDER / TRUMMOR

Najs Gajs.indd 1

MATS TALLBERG / SÅNG

2018-05-15 10:06

Sofia Bergstrand, sång
Magnus Persson, sång
Daniel Öhman, bas och sång
Mattias Tranberg, gitarr
Calle Hellberg, klaviatur
Mattias Hultman, trummor

Macho Grande
Gunnar Fredriksson, sång, gitarr, piano, dragspel
Johan Häggblom, sång, gitarr
Adam Lindén, gitarr, sång
Stellan Johansson, trummor
Daniel Melander, pedal steel, gitarr
Jimmy Olsson, bas, sång
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Brännöpojkarna
Roger Alfjärd
Bas

Hasse Bergman
Tenorsax &
klarinett

Lasse Gustavsson
Sång & fiol

Per Umaerus
Sång, mandolin &
gitarr

Per Lidén
Gitarr

Mikael Colliander
Trummor

Stefan Ljungqvist
Sång

Brännöpojkarna
Roger Alfjärd, bas
Hasse Bergman, tenorsax, klarinett
Lasse Gustavsson, sång, fiol 11/8
Per Umaerus, sång, mandolin, gitarr
Per Lidén, gitarr
Mikael Colliander, trummor
Stefan Ljungqvist, sång 4/8

Voxhall Blues
Ulf Andreasson, sång, gitarr
Erik Billander, bas
Willy Brink, sång, keyboard
Tommy Johansson, sång, trummor
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Milstolpar från Utkikens historia
Den första utkiken som stod placerad på Brännö brann ner runt 1960-talet.
Länge stod grunden kvar när 3 herrar i slutet av sjuttiotalet börjar diskutera
att bygga upp lotsutkiken igen. Byalaget sa ok och man startade bygget som
stod färdigt 1984. Kostnader för material och virke skänktes av Brännöbor.
Mellan 1984 – 2006 hade Yngve Belfrag hand om driften av Utkiken.
Utkiken har under perioden använts till olika arrangemang såsom bröllop,
dop/namngivning, kräftskivor och andra tillställningar. Gäster återkommer
år från år. En gäst har firat sin födelsedag varje år i Utkiken på Valborgsmässoafton från 1984 till 2014.
Det har också varit gudstjänster i Utkiken - så även i år, då det arrangeras en
friluftsgudstjänst där uppe på midsommardagen. Gudstjänsten förrättades av
diakon Elsie Friman.
2016 gjordes en lite renovering av Utkiken. Det byttes plank på västsidan
och hela huset målades om. Under 2017 har det också byggts en ny trappa.
Under åren som gått har det donerats ca 20 000 kr till drift och underhåll
och alla intäkter för uthyrning har bidraget till bevarandet av Utkiken men
det finns ständigt underhåll som behöver göras, så alla donationer mottages
med glädje.
Tackar för ordet!
Bo Olsson,
ansvarig för drift/
underhåll och
uthyrning

VÄLKOMMEN PÅ EN 3-DAGARSKRYSS I EN
AV VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRDAR
Välkommen ombord på M/S Nya Skärgården. Under tre oförglömliga dagar kryssar vi längs
med hela bohusläns kust mellan Göteborg och Strömstad, en sträcka som är klassad som en
av de vackraste i hela världen. Längs kusten upplever vi bohusläns alla pärlor som Marstrand,
Grebbestad, Smögen, Kosteröarna och små pittoreska fiskebyar. Vi äter och dricker gott,
träffar nya människor och får berättat för oss om platserna vi passerar av guiden ombord.
N Y H E T F ÖR I ÅR

3-DAGARSKRYSSNING 3 995 kr/p

För dig som redan rest med oss på denna tur
har vi en glad nyhet . I år har nämligen den
söder gående turen mellan Strömstad och
Göteborg en ny sträckning inomskärs via Ellös,
Uddevalla och Ljungskile. Så det finns mycket
nytt att upptäcka från Lysekil till Marstrand.

I priset ingår
• Busstransfer
• Tre dagars skärgårdskryssning
• Boende på hotell två nätter
• Halvpension med frukost & lunch
• Guidningar ombord

Mer info o ch b okning på vas tkus tlinjen.s e eller 03 1-10 10 15.
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Brännö fotvård
- en av öns nya verksamheter
Nu kan du som vill ha dina fötter fixade få det här på ön. Nere i Türks
tornvilla i Husvik hittar du Brännö Fotvårds salong som erbjuder flera
olika behandlingar beroende på vad just du vill ha.
Glöm sprickor i hälarna eller en skavande liktorn. Nu kan dina fötter få
en skön stund utan att du behöver
lämna ön. Salongen drivs av Karin
Hansson och Ellinor Näslund sedan
februari månad i år. Det enda du behöver göra är att boka en tid.

- Jag kände för att göra något nytt
och då tyckte jag medicinsk fotterapeut lät som ett spännande yrke. Jag
har sett att det finns ett stort behov
av fotvård under mina år i hemtjänsten.

Öppettiderna är i dagsläget
onsdagar klockan 15-20, torsdagar
och fredagar klockan 9-16 samt
lördagar ojämna veckor 10-16.
Bokar tid gör du enklast genom att
ringa eller kontakta dem via deras
sociala medier.

en instängd vinter.

• Mobil: 0735-141038.

Karin och Ellinor är två bekanta
ansikten på ön. Båda har arbetat
många år inom öns hemtjänst.

• Facebook: Brännö Fotvård.

- Jag började bli sugen på att hitta
på något nytt efter 23 år i hemtjänsten, där jag både hade glädje av min
- Vi har utbildat oss till medicinska undersköterskeutbildning och att få
fotterapeuter så vi kan ta hand om möjlighet att starta något eget.
både de som bara vill unna sina fötter en skön, lyxig stund och de som Även Karin såg en möjlighet att ta
har fotkomplikationer orsakade av vara på sin befintliga erfarenhet och
sjukdomar som diabetes, psoriasis kombinera den med något nytt.
eller reumatroid artrit, berättar Karin.

• Instagram: brannofotvård
• Adress: Husviksvägen 117
Text: Stina Hall Hellqvist

Foto: Ellinor Näslund

Kunderna har hittills varit i alla åldrar och haft ganska olika önskemål.
- Men vi behandlar inte bara personer med sjukdomar vi kan även
hjälpa till med att ta bort liktornar,
vårtor, förhårdnader och hjälpa till
med avlastningar, säger Ellinor.
Utöver att få fotvård kan man också
vaxa benen eller få naglarna snyggt
målade med gel lack, vilket säkert
kan locka många nu när ben och tår
börjar kika fram efter en sen vår och
20

Din Elinstallatör i Skärgården
Foto: Nathali Lundgren

www.cityel-data.com

031-338 47 90
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Brännö simskola firar 80 år!
Brännö Sommarförening bildades
år 1938. Det främsta syftet med föreningen var att ta hand om badet i
Ramsdal, där den nyvalde ordföranden Karl M Persson lagt ned ett stort
arbete under flera år genom att lägga
upp stenar, bygga trappor och rensa
stranden.
Brännö Sommarförening ordnade
simskola i Ramsdal från och med 1938
och fick av Skifteslaget tillstånd att anlägga en simbana. Simskolan avslutades alltid med en promotion, som var
en av öns höjdpunkter på somrarna.
Prisutdelning skedde då vid det gamla
konditoriet på Husviksvägen. Gösta
Persson var öns simlärare under hela
1940-talet tills Ulla Andreasson tog
över sysslan. Under många somrar
fanns också simskola i Grönavik.
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I år firar simskolan på Brännö 80 år.
Vi kan vara stolta över en obruten tradition av simundervisning för barn
och unga på vår ö. Simskola utomhus
är ovanligt, ur ett globalt perspektiv.
I Sverige har det bedrivits simundervisning sedan slutet av 1800-talet, då
det togs ett krafttag för att få ner antalet drunkningar bland befolkningen.
1898 bildades Svenska livräddningssällskapet och tillsammans med andra
organisationer har SLS verkat för att
alla barn ska lära sig att simma. I dag
är kravet på simkunnighet inskrivet i
skolans läroplan. Från och med årskurs
6, då eleverna får betyg, ska de kunna
simma 200 meter varav 50 på rygg.
Vi vet att många av olika anledningar
inte når dit. Simning är en färdighet
som precis som läsning behöver tränas
men den träning eleverna
får genom skolan räcker oftast inte. Att gå i simskolan
är därför nödvändigt för
de allra flesta. För ett par
generationer sedan gick de
flesta i sommarsimskola. I
dag är det dock betydligt
vanligare att gå i simskola
inomhus och antalet sommarsimskolor har minskat.
I en bassäng får eleverna

inte lära sig hur det känns att
bada i kallt, mörkt och vågigt
vatten, bland växter och djur.
Därför är sommarsimskolan ett viktigt alternativ eller
komplement till inomhussimskolan. Eleverna lär sig
en livskunskap i den miljön där kunskapen behövs.
Utöver säkerhetsperspektivet
ger simskola utomhus också
onsdag 18 juli och promotionen lörkännedom om den lokala strand- och dagen 28 juli. Årets simlärare är Linhavsmiljön.
néa Nordmark, Hanna Karlsson och
Något som är förknippat med som- Mika Grinell.
marsimskola är simborgarmärket. I utställningen i Brännö Lagård beMärket lanserades 1934 i ett försök rättar vi mer om Ramsdalsbadets,
att få befolkningen att årligen testa simskolans och simborgarmärkets
sina simkunskaper. Traditionen av att historia. Föremål och foton från 80
avlägga simborgarprov fick ett upp- års bad, simskolor och promotioner.
sving i slutet av 1960-talet när Tore Vernissage den 6 juni kl. 11.30.
Skogman sjöng ”Simborgarvalsen”.
Märket är ett kunskapsbevis för alla Text: Jan Berner, Lisa Grinell och
och envar, vuxna som barn. I år är Lisa Nordmark
Källor: Helge Bjulén, ”Brännö unmärket regnbågsfärgat.
80-årsjubileet kommer att uppmärk- der 1000 år” samt ”Brännö under
sammas med extra festligheter under 1900-talet” Tidningsurklipp från Göden årliga simborgarkvällen, vid sim- teborgsTidningen 1941-08-10 samt
promotionen och med en utställning i 1943-07-31.
Brännö Lagård. Till den åttionde promotionen har Brännö simskolas alla
forna simlärare en hedersinbjudan!
Simskolan genomförs i Ramsdal under veckorna 27-30, simborgarkvällen

Dayton Klingnäs fotade bilden från
1950-talet.
Lisa Nordmark har tagit bilden dagens
simskola
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Ett år med den nya badbryggan i
Gröna vik
Det är verkligen härligt med den nya, stora badbryggan i Gröna vik. Det
är gott om plats när man kommer ned och ska ta sig ett dopp. En bänk att
sitta på när man ska byta om känns gott. Slippa stå där och vingla när man
ska krångla av sig sina blöta badbyxor.
Så när man sitter där på bänken är det inte så konstigt att man känner en
glädje över att fått vara med i byggandet och en tacksamhet till alla de som
gjorde detta möjligt. Att det finns så många på Brännö som vill lägga ner
kraft och energi att helg efter helg vara med och bygga på bryggan. Till
exempel under hösten när det regnade, blåste och var kallt så kom ett gäng
och byggde. Svante Eriksson som åkte från stan för att vara med och Nisse
Persson som trots sin skadade arm var med och fixade kaffe och varm korv.
Men också tack vare Brännöföreningen som fixade det ekonomiska.
Det var många som var med och byggde och alla bidrog med det de kunde,
från de som kom för att bära virke till de som stod för konstruktion och
utseende på brygga. Bosse Alderstig var den som höll i arbetet tillsammans
med Peter Slonawski. Peter såg också till att vi fick nya pållare till bryggan

och Sven Bergfjord svetsade och så till att bryggan fick en bra infästning i
landfästet.
Till slut var bryggan klar till utsatt datum och vi fick en fin sommardag då
vi invigde bryggan med kaffe och tårta. Många hade med sig egen picknickkorg. Lasse Gustavsson med vännen Evert stod för musik och det blev
spontandans på bryggan.
Inte nog med detta, för när Brännöbladet kommer ut så ska det finnas ett
nytt cykelställ en liten bit innan badet, likaså en ny ställning för kanoterna.
Och att badflotten ska vara på plats trots att bojen till vajern försvann i
vintras.
Så glädjen över att sitta få sitta på en bänk, för att smidigt få av sina blöta
badbyxor är marginell jämfört med att få vara med om när så många går
samman, att det blir så bra, en fin badbrygga!
Text: Erik Berglund

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.

24

25

Av Brännö för Brännö
– en intervju med Bo Olsson
Föreningslivet och ideella krafter har alltid varit en viktig nyckel till att
sätta bollar i rullning och skapa gemenskap. Brännöborna har många
gånger tagit saker och ting i egna händer för att göra ön till den fantastiska plats den är.
Bo Olsson, som varit bofast sedan 1968, är en av de eldsjälar som varit
drivande i föreningslivet på ön.
Vilka föreningar har du varit engagerad i här på Brännö?
Jag har varit ordförande i badföreningen, medlem i Brännö jaktvårdsklubb, aktiv inom brandvärnet i 25 år och ordförande i Brännö Bofasta
Befolknings Intresse Förening (BBBIF), som jag bildade tillsammans
med Tore Kopp 1973-74.
Hade ni många medlemmar i BBBIF? Vad gjorde föreningen?
Ja, alla bofasta på Brännö var medlemmar, ca: 300 personer. Vi var den
mest aktiva föreningen på den tiden. Något av det första vi tog tag i
var att fixa en samlingslokal för de boende på ön. Det fanns nämligen
ingen fritidsgård. Varje lördag stod vi utanför affären och sålde lotter för
att finansiera projektet som senare skulle bli Brännögården.
Så ni byggde Brännögården själva?
Nej, 1976 fick Tore Kopp nys om en gammal militärbarack i Säve. Den
kunde vi få gratis om vi själva ansvarade för nedtagning och bortforsling. Jag arbetade inom fordonsindustrin och kunde fixa lastbilar och
båttransporten löstes av Sjöhästen, vars ägare Dan Eriksson också är
bosatt på Brännö.
Vi fick arrendera mark på 5 år som vi uppförde baracken på, sen blev vi
tvungna att flytta huset. Vi lyckades köpa en bit mark på Gärdet, sågade
huset i tre delar och flyttade alla delarna 60 meter till dess nuvarande
plats.
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Vad användes Brännögården till?
Som samlings- och aktivitetslokal för alla. Det dansades, spelades
bridge, vävdes, gavs kurser i spanska och engelska. I samarbete med Navigationsskolan ordnades det skepparexamen för både unga och vuxna.
Hur finansierade ni underhållet av byggnaden?
De första åren togs ingen avgift ut för medlemmar, men man kunde
betala för att medverka på alla de aktiviteter som anordnades genom
BBBIF. Senare kunde man som medlem sponsra med 200kr/år för att
bland annat finansiera underhåll av lokalen.
Idag står Brännögården fortfarande kvar på marken BBBIF köpte.
En grupp unga Brännöbor är just nu engagerade för att bygga en ny
lekplats på marken utanför Brännögården. Byggarbetet sker ideellt, i
andan av den föreningskultur som Bo Olsson och många andra på ön
skapat under årens lopp.
Text: Cecilia Wikensten

LÅDCYKLAR
Lådcyklar och
Lastcyklar med
elassist.
Stort utbud

www.elcykelbutiken.se

Elcykelbutiken i Göteborg
Seminariegatan 2
413 13 Göteborg

info@elcykelbutiken.se
Tel 031-217701
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Nya ägare till Brännö Varv
De nya ägarna på varvet vill behålla känslan men fortsätta att utveckla
verksamheten.
– Det finns en charm i blandningen av det maritima och industrimiljön.
Och vi vill att det ska fortsätta vara hemtrevligt att komma hit, säger
Lise-Lotte Bernhardtz.
Lise-Lotte och hennes man Stefan har bott många år på Brännö och haft sin
båt på Varvet. När Varvet blev till salu tog planerna sakta form. Varvet köptes
och sedan början av året driver de nu verksamheten tillsammans.
– Vi tänkte att det var en rolig utmaning och förändring i livet, säger LiseLotte.
Sedan dess har paret jobbat hårt med att förverkliga sina visioner. Först ut var
en renovering av Bed and breakfast.
– Vårt mål är att höja beläggningen och ha gäster varje dag året om och kunna erbjuda bra lokaler för konferenser, kick-offer och andra sammankomster,
säger Lise-Lotte när hon guidar runt bland de vita och blåmålade rummen.
I trädgården hittar vi nästa nyhet, två bubbelpooler på ett nytt trädäck. De

ska kompletteras med en bastu och uteduschar.
– Det är tänkt till gästerna på Bed and breakfast, men ska också kunna hyras
av andra, säger Lise-Lotte.
När vi ses har det varit hektiska dagar inför öppnandet av Café Varvet. Den
viktiga kökscontainern och en del annat har blivit försenat. Det gör att menyn varit begränsad, något som de hoppas snabbt ska vara åtgärdat. I sommar
kommer de bland annat att servera pizza, fisksoppa och en hel del vegetariskt
samt veganska rätter.
– Jag brinner verkligen för det vegetariska, säger hon.
Bland sommarplanerna finns att de ska sända fotbolls-VM, servera ostron och
champagne på torsdagar och levande musik på fredagar. Och traditionen med
sommarteater fortsätter.
Att driva krog blir en ny erfarenhet för Lise-Lotte. Till sin hjälp har hon anställt personal som alla har någon anknytning till Brännö.
– Det känns roligt att kunna bidra till öns utveckling på det sättet också, säger
Lise-Lotte.
Text: Eskil Lundgren

Merenius Fastighetsbyrå
Mobil: 0709-40 20 31
Hem: 031-97 08 09
www.merenius.se
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Vi klär in RATTAR &
SPRAYHOODHANDTAG
med äkta älgskinn

Se oss på youtube. SÖK PÅ wintec göteborg.

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

Matts E

Husvik

www.pavelu
Red e g at an 9, L ån ge drag/ Göt e b o rg
Tel. 07 05 -9 2 3 1 9 6
ww w.kapelltek nik .se

K A P E L L & S I T T B R U N N S K A P E L L • S P R AY H O O D • M A R I N S Ö M N A D
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Matts Eriksson 0733-47 25 90
Matts Eriksson
0733-47
258590
Husviksvägen
58, 430
BRÄNNÖ
Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ

Matts Eriksson 0733-47 25 90
www.pavelundsbyggen.se
Husviksvägen 58, 430 85 BRÄNNÖ
www.pavelundsbyggen.se
www.pavelundsbyggen.se
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Ny vinterbåt till Galären och nya utmaningar.
Våra två idoga damlag har
envetet rott vintrarna igenom.
Trots kuling, regn, snö och frost.
Emellanåt har en tunn isskorpa
kastat sig över havet. Vackert men
förrädiskt för träbåtar. Därför
kom vår nya roddbåt i glasfiber
till. Den har nu testats i vinter
och klarat sig fint.
Vi lät gjuta skrovet i Ronneby
med vår tävlingsbåt Torshammer
som ”plugg”. Projektet kunde
genomföras tack vare stort ideellt
arbete av några klubbmedlemmar.

Stort tack också till Harald och
Kerstin Sköld för varvsplats och
sponsringar genom åren.
I sommar räknar vi med att
fortsätta Rodd o Strandskolan som
blivit en succé. De obligatoriska
tävlingarna mot våra grannöar
kommer i år att bli extra tuffa.
Både Styrsö och Asperö har låtit
bygga nya lätta och snabba båtar
på Färöarna. Det gäller för våra
framgångsrika dam- och herrlag
att lägga ytterligare kraft bakom
årtagen.

Så hoppas vi få lite fart på
ungdomsrodden och gärna några
fler intresserade roddare till
vuxenlagen.
Med fjolårets vinst i Sillarodden
tog Galären hem vandringspriset
efter tre segrar. I år tänkte vi visa
upp vår nya plastbåt där. Den är
ju ”made in Ronneby”.
Men kommer vi att kunna
upprepa våra tidigare triumfer i
år? Blekingeroddarna är taggade
och lär satsa på en ny typ av
snabba båtar. Men vi skall i alla
fall ro om det.

Snart är säsongen igång på
allvar och årets första rodd med
företag har redan varit. Nästan
40 personer prövade på att ro
våra båtar. Det avslutades med
race mellan lagen. Då gäller
prestige och ära, kamp ända
in till mållinjen. Lika intensivt
och roligt som vanligt. Alla
stortrivdes.
Kolla träningstider mm på
vår anslagstavla vid affärsplan.
Välkommen att pröva våra
lättrodda båtar du också.
Text: Göte Westberg, RK Galären

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

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
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Laget som vann Sillarodden ifjol. Rejält trötta men glada efter att ha rott fem tuffa km
motströms i Ronnebyån och sedan sålt fyra lådor sill på torget på rekordtid.
Frv. Tobias Hansson, Sebastian Westberg, Linda Hansson, Stina Hall Hellqvist, Göte
Westberg, Gustav Karlsson, Maria Fagerberg Wolfram.
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Agenda sommaren 2018
		 Juni							

Ons 6
11.30-15.30
		
Lör 9
19.30-21.30
Lör 9		
Lör 16		
Sön 17
9.30
Sön 17
11.30-15.30
Fre 22
16.00-18.00
		
Sön 24
11.30-15.30
Mån 25 		
Fre 29		
Fre 29		
Lör 30
19.30–22.00

VERNISSAGE! Brännö Lagård öppnar på nationaldagen med årets temautställning: 		
Brännö simskola 80 år. Läs mer på sid 22
Brännö varv: Jonah Lake
Brännö Värdshus: Henrik Wallgren/Driftwood Company
Brännö Värdshus: Majornas 3dje Rote med gäst Gunnar Källström
Blomstervandring på Brännö med Lars Hellman. Samling vid Rödsten kl. 9.30.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Midsommarfirande på fotbollsplan! Vi samlas kl 10.00 och klär midsommarstången.
Läs mer på sid 5
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Tennisskola 25 - 29 juni, en timme per dag. Läs mer på sid 44.
Brännö varv: Tallberg och Rehnberg
Brännö Värdshus: Storbandskväll The Orchestra Big Band
PREMIÄR! Dans på Brännö brygga. Band: Najs Gajs

		

Juli							

Sön 1
11.30-15.30
Mån 2 		
Mån 2 		
Ons 4
11.30-15.30
Ons 4		
Tors 5		
Lör 7
11.00
Lör 7
19.30–22.00
Sön 8
11.30-15.30
Tis 10 		
Ons 11
11.30-15.30
Tor 12		
Tor 12		
Fre 13 		
Lör 14
10.00
Lördag 14 19.30–22.00
Lördag 14		
Sön 15
11.30-15.30
Ons 18
11.30-15.30
Ons 18
19.00
(insläpp 18.30)

Ons 18
19.00
Tor 19 		
Tor 19
19.00

(insläpp 18.30)

Tor 19 		
Fre 20
19.00

(insläpp 18.30)

Fre 20 		
Lör 21		
Lör 21
19.00

(insläpp 18.30)

Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Simskola 2-27 juli, måndag till fredag. Läs mer på sid 11
Tennisskola 2-6 juli, en timme per dag. Läs mer på sid 44
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Brännö Värdshus: Glimt Trio
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb - Husband med gästartist
Brännö hamn till hamn - marknad och gatloppis från Rödsten till Husvik
Dans på Brännö Brygga. Band: Dynamoes
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Fotbollsskola 10-12 juli. Läs mer på sid 14
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb - Husband med gästartist
Brännö varv: Andersson & Sahlin
Brännö varv: Lilla Bäcken
Beachvolleycup. Läs mer på sid 14
Dans på Brännö Brygga. Band: Macho Grande
Brännö Värdshus: Jsons Våning
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
URPREMIÄR! Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38
Simborgarkväll i Ramsdal. Läs mer på sid 11
Friidrottsskolan 19-20 juli. Läs mer på sid 15
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb - Husband med gästartist
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.
Brännö Värdshus: Posörerna spelar Ulf Lundell
Brännöloppet i tre distanser. Läs mer på sid 15
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.

Agenda sommaren 2018
Lör21
19.30–22.00
Sön 22
11.30-15.30
Ons 25 		
Ons 25
11.30-15.30
Ons 25
19.00
Tor 26

(insläpp 18.30)

19.00

(insläpp 18.30)

Tor 26 		
Fre 27
19.00

(insläpp 18.30)

Fre 27 		
Lör 28
10.00
Lör 28 		
Lör 28
19.00

Dans på Brännö Brygga. Band: Bettans Blues Breakers
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Klubbmästerskap tennis 25 – 28 juli (29 juli i händelse av regn)
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb - Husband med gästartist
Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.
Brännö Värdshus: David Urwitz
Hunk cup. Läs mer på sid 15
Promotion och 80-årsjubileum för Brännö simskola! Läs mer på sid 11
FINAL! Fars på Brännö varv: Pirates of Södra skärgården. Läs mer på sid 38.

(insläpp 18.30)

Lör 28
19.30–22.00 Dans på Brännö Brygga. Band: Stackars pojkar med Bo Nyberg
Sön 29
11.30-15.30 Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Mån 30		
Brännö Värdshus: Jim Jidhed - sommar chill unplugged från 7 album

		

Sön 5
11.30-15.30
Sön 5		
Lör 4
10.00
Lör 4
19.30–22.00
Lör 11
19.30–23.00
		
Sön 12
11.30-15.30
Tis 14
18.00
Lör 18
12.00
Lör 18
21.00
Sön 19
11.30-15.30
Lör 25
11.00-16-00
		
Lör 25 		
		
Sön 26
11.00-16-00
		
Sön 26
11.30-15.30

Augusti

Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Brännö Värdshus: Lasse Dahlquist-dagen
Ö-loppet. Start kl 10.00 på Styrsö
Dans på Brännö Brygga. Band: Brännöpojkarna med gäster
SÄSONGSAVSLUTNING! Dans på Brännö Brygga.
Band: Brännöpojkarna & Voxhall Blues
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Brännöföreningens sommarmöte för alla medlemmar. Brännögården.
Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening. Samling vid affärsplan kl. 12.00
Utomhusbio på Brännö Brygga
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en
samlingsutställning i Brännögården.
Brännö Värdshus: Sånger till friheten - musik av Björn Afzelius med Guran,
Nord och Nyberg
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en
samlingsutställning i Brännögården.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.

Oktober/December

		
Sön 14/10 11.00
Arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Grön vik (preliminärt datum)
Sön 9/12 11.00-16.00 Julvandring på Brännö

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

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

Filmstudion på Baggen återuppstår
I begynnelsen av Brännö filmsällskap fanns Filmstudion. Tanken var att
tillsammans se lite smalare filmer och diskutera efteråt, ungefär som en
bokklubb.
Inom ramen för Brännö Filmsällskap har vi nu startat upp Filmstudion på
nytt – i vardagsrummet på Pensionat Baggen. Antalet platser är begränsat
till arton stycken.
Under våren 2018 har tre filmer visats: The Lobster av en ung grekisk
regissör Yorgos Lanthimos, Babettes gästabud, en berättelse av Karen Blixen
och Ljus i natten, en film av Aki Kaurismäki. Vid två av visningarna hade vi
fullsatt!
Utöver Filmsällskapets ordinarie visningar (ca 8 per år), hoppas vi kunna ha
ytterligare minst tre visningar i höst i filmstudion.

Välkommen till

TEAM ÅSUM
- För din tandhälsa 031-20 80 64

Alla är välkomna, men medlemskap i Brännö filmsällskap behövs. Det kan
betalas vid nästa filmvisning eller genom att sätta in 100 kr på Plusgiro
1551447-4 (om möjligt: ange namn, e-mail samt mobilnummer). Inbjudan
till filmstudions visningar affischeras inte, utan de går bara ut via mail till
våra medlemmar.
Text: Agneta Slonawskij och Barbro Östlund för Brännö Filmsällskap

BRÄNNÖ BYGG- OCH
SPRÄNGENTREPRENAD
STURE KARLUND
Tandläkarhuset Kungsportsavenyn 30, Göteborg
e-mail: info.teamasum@ptj.se • www.teamasum.se
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Tel 0709-52 18 93
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Årets fars - en riktig rövarhistoria
Sommarteater på Brännö varv har blivit en uppskattad tradition.
Årets fars Pirates of Södra skärgården är en riktig rövarhistoria.
Historien väcks till liv när sjörövarna intar varvet på Brännö i
sommar.
Trehundra år efter kaparen Lars
Gathenhielms död återuppväcks
delar av hans fruktade piratflotta.
– Det var ett himla liv här på
ön vid den tiden, säger Henrik
Wallgren, som skrivit manus och
spelar i årets fars Pirates of Södra
skärgården.
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– Jag tror vi har ett tacksamt
tema i år - alla älskar ju pirater,
säger Henrik Wallgren.
Som ett led
i kriget mot
Danmark
i början av
1700-talet
utfärdade
kung Karl
XII kaparbrev till
privata entreprenörer på Västkusten och skapade på så sätt en civil
sjörövarflotta med centrum i och
utanför Göteborg. En av dem
som såg möjligheterna var den
unge Lars Gathe från Onsala. På
kort tid blev både han och staden
Göteborg extremt framgångsrika.
Pengarna rullade in och skadade
samtidigt danskarna rejält. Som
mest bestod Lars Gathes flotta
av 50 skepp och han adlades och
fick namnet Gathenhielm.

– När kungen insåg vilken framgång det här kapandet var ville
han utöka verksamheten och
skickade bud till Madagaskar och
bad om 1 400 nya pirater därifrån, säger Henrik.

Men innan planen sattes i verket sköts kungen ihjäl och Lars
Gathenhielm dog av sjukdom.

jan. Vi för
möta Ingela Gathenhielm,
hennes
nye man
och diverse
kapare i
en riktig
rövarhistoria när
Trefingers-Billy, spelad av Martina Jakobsson, dyker upp från
Madagaskar med ett brev från
Karl XII.
– Vi förhåller oss väldigt fritt till
historien och har valt och vrakat
ur alla nedtecknade historier som
finns från den här tiden, säger
Henrik Wallgren som jobbat med
idén i flera år ihop med parhästen
Per Umaerus.

– Hon kände ju verksamheten
i grunden och faktum är att det
gick ännu bättre under hennes år,
säger Henrik Wallgren.

Precis som
tidigare år
får musiken stor
plats i
föreställningen.

Och det är här farsen tar sin bör-

– Per har

Kapandet togs då över av Lars fru
Ingela Gathenhielm.
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hittat en musikalisk stil som ligger nånstans mellan Bellman och
sjörövarsånger som känns väldigt
kul, säger Henrik Wallgren.
Att Stefan Sporsén från Augustifamiljen tar plats i ensemblen ger
ytterligare musikalisk tyngd. Han
spelar Ingela Gathenhielms make
Isak Browald. Ingela spelas av
Charlotta Lundgren, skådespelare
som sommarbor på Brännö och
tidigare spelat teater på varvet,

men då med Järnstudion.
Det här blir fjärde året det spelas
sommarfars på Brännö. En tradition som de nya ägarna på Varvet
ser fram emot.
– Det är jättetrevligt och spännande med årets teater. Vi hoppas
riktigt många vill komma och se
den och ska göra vad vi kan för
att alla ska få plats, säger Lise-Lott
Bernhardtz.
Text: Eskil Lundgren

Pirates of Södra skärgården har urpremiär
onsdag 18 juli klockan 19 (insläpp 18.30) på Brännö Varv.
Spelas sedan 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 juli.









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

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

Brännö
Kundaliniyoga
2018
Drivs av Christian Jormin och Maria MebiusSchröder sedan 2013 i deras egna
yogastudio på Jydeklovan 9.
Vad är Kundaliniyoga?
Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som innehåller fysiska övningar,
andningsövningar, mantrasång, livemusik, gongbad och meditation.
Kundaliniyoga är för alla och känd för att öka ditt välmående, vara effektiv
stresshantering och ge fysisk styrka och smidighet.

Foto:Bibbie Friman

Drop in klasser varje dag från
1juli - 14 juli kl 9.00-10.30
Sköna Kundaliniyogapass för alla nivåer!
Var: Jydeklovan 9
Pris: 140 kr per klass eller 5 klasser för 600 kr
www.brannokundaliniyoga.se
Lärare:
Maria Mebius-Schröder & Christian Jormin är båda internationellt
diplomerade yoga och meditationslärare. Maria är också professionell
dansare och Christian verkar som professionell musiker och tonsättare.
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Gongbad - vad är det?
Gong är ett instrument som genererar ljudvibrationer som påverkar oss
positivt och anses vara helande och harmoniserande för kropp och sinne. Vi
spelar på gongen i slutet av yogapassen till den avslappnande vilan.

Aktuellt augusti - december 2018:
Kursomgång 1
Fortsättning / Avancerad 8 veckor
måndagar kl 19.15-20.45 start 27 aug
Grund / Fortsättning 8 veckor
torsdagar kl 18.15 -19.45 start 30 aug
Kursomgång 2
Fortsättning / Avancerad 8 veckor
måndagar kl 19.15-20.45 start 22 okt
Grund / Fortsättning 8 veckor
torsdagar kl 18.15 -19.45 start 25 okt
www.brannokundaliniyoga.se
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Brännö Tennisskola 2018
Brännö Tennisklubb arrangerar även i år tennisskola för våra ungdomar.
Tennisskolan hålls 1 timme per dag, måndag-fredag,
under vecka 26 (25-29 juni) samt vecka 27 (2-6 juli).
Lämplig ålder: 5-14 år
Pris: 200 kr/vecka
Anmälan sker via mail på adress: brannotennisskola@gmail.com senast
den 23 juni. Anmälan kan även också göras på plats i klubbhuset söndagen
den 24 juni kl 15.00 – 15.30. Är Ni även med på simskolan samma vecka?
Notera detta så skall vi försöka ta hänsyn till simskoletiderna när vi sätter
ihop grupperna. Gruppindelning (för v 26) kommer att anslås i klubbhuset söndagen den 24 juni mellan klockan 19-20. Eventuellt kommer även
grupperna att anslås på: http://www.laget.se/BTK-Sommarskola-2018
Frågor besvaras av Kai Lingheimer 0707-781818 (dock ej anmälan telefonledes).
Välkomna

Säg hej till Lotsarna! Sjöscouter på Brännö
Vi är ett gäng föräldrar på Brännö som har dragit igång avdelningen Lotsarna, i Göteborg sjöscoutkårs regi, här på Brännö.
En härlig vårkväll i april samlades 30 scouter, ledare och ett gäng föräldrar för
första scoutträffen. Nere i Ersdal, framför Sjöscouternas stuga, lät vi talarpinnen
gå runt och alla fick säga sitt namn. Även om de flesta känner varandra väl så
var det en härlig och lite pirrig känsla i den nyskapta gruppen! Temat för gången
var Scoutlagen, punkt 3: En scout är vänlig och hjälpsam.
Varje torsdagkväll klockan 18.15-19.45 kommer Lotsarna att mötas för att leka,
samtala och lära sig nya, spännande saker! Vårt mål är att, i början på juni, ha
ett eget scoutläger med övernattning för de som vill. Därför fylls vårens träffar
av att lära oss hur vi sätter upp tält, hur agerar vi runt en öppen eld, hur sätter
vi ihop ett triangakök, första hjälpen, hur packar jag min ryggsäck, och mycket
mer. Vi håller till i och runt kårstugan men har hela Brännö och dess natur som
vårt klassrum.
Säg hej till Lotsarna! Sjöscouter på Brännö

Brännö scouter bygger på engagemanget från oss föräldrar och vuxna på
Vi är ett gäng föräldrar på Brännö som har dragit igång avdelningen Lotsarna,
Brännö. Vi ser gärna att Lotsarna
inte
bara ska
bra livskunskaper utan
i Göteborg
sjöscoutkårs
regi,lära
här påsig
Brännö.
också att det sker av Brännös olika generationer. Känner du, ung som gammal,
En härlig vårkväll i april samlades 30 scouter, ledare och ett gäng föräldrar för första
att du kan bidra med kunskap
om knopar,
segling,
historia,
första
hjäl-gå runt och all
scoutträffen.
Nere i Ersdal,
framförBrännös
Sjöscouternas
stuga, lät vi
talarpinnen
fick säga sitt namn. Även om de flesta känner varandra väl så var det en härlig och lite pi
pen, tälja med kniv, fågelskådning,
djur
ochgruppen!
naturTemat
ellerförnågot
du kommer
känsla i den
nyskapta
gångenannat
var Scoutlagen,
punkt 3: En scout är vä
och
hjälpsam.
på så hör av dig till oss! Viktigt att veta är att du kan komma som gästledare vid
vissa tillfällen där vi tar del av just din kunskap och erfarenhet. Känner du att
du gärna vill vara med som
ledare i vår ledargrupp så
är du lika välkommen. Vi
behöver dig
Kontakta oss: lotsarna@
gsjo.org
Hälsningar Lotsarna - Göteborgs Sjöscoutkår, Brännö
avdelning.
Text: Anna Rosengren
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Foto: Thomas
Fotograf:
Thomas Krantz
Krantz

Varje torsdagkväll klockan 18.15-19.45 kommer Lotsarna att mötas för att 45
leka, samtala
lära sig nya, spännande saker! Vårt mål är att, i början på juni, ha ett eget scoutläger med
övernattning för de som vill. Därför fylls vårens träffar av att lära oss hur vi sätter upp tä
hur agerar vi runt en öppen eld, hur sätter vi ihop ett triangakök, första hjälpen, hur packa

Boken om Anna

Skärgårdsmäklaren

Anna på Brännö. Så heter boken som kom för två år sedan. Den är
fylld av fina bilder och en berättelse om att flytta hemifrån.
Anna Larsson på Brännö är en lokal kändis. Innan boken om henne
trycktes, tog fotografen Bibbie Friman och jag Agneta Slonawski upp
beställningar på julmarknaden. Intresset för boken var stort. När den
äntligen kom 2016 så fylldes värdshuset snabbt på releasefesten. Annas
älsklingsfärg är rosa och det var många som hade en rosa på sig den
dagen. Till Annas ära.
Sedan dess har vi varit ute och pratat om boken. Både i Göteborg
eller några timmars bilfärd åt olika håll i landet. Vi har varit på skolor,
på bibliotek och på organisationer. Vi har pratat inför föräldrar och
personal och läsare. Intresset har varit stort och Anna har varit i sitt esse.
På en föreläsning med Anna Larsson vet man aldrig vad som kan hända.
Bara att det aldrig blir detsamma som förra gången. Scenen är hennes
bästa plats.

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.

Vi har lärt oss mycket av Anna och är glada över att ha fått följa med
på färden. Boken har köpts in av många bibliotek och används i skolor.
Den är lättläst och skriven utan metaforer och utan långa meningar. Allt
för att människor
som har svårt att
läsa skall kunna ta
till sig orden.

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.

Bilderna talar för
sig själva. De visar
Brännö från sin
bästa sida och en
hel del av Anna
Larssons vardag.

FRIDTJOF THOEN
Reg. Fastighetsmäklare

076-948 55 51
fridtjof@skargardsmaklarengbg.se

Text:
Agneta Slonawski
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Vänskap. Susanne, Anna och Karin
Foto: Bibbie Friman
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Blöta vägar håller sämre.
Brännö vägförening
Som ni säkert noterat är inte alla vägar i bästa skick. Genom åren har belastningen på vägarna ökat. Detta har tillsammans med brister i dräneringen
gjort att vägkroppen skadats med spårbildning och sprickor i asfalten som
följd. Att få bort så mycket vatten som möjligt från vägen är en prioriterad
fråga både för att motverka översvämningar och överspolning av vägen och
för att öka vägens hållbarhet och livslängd.
Det regnvatten som rinner från fastigheterna ut mot vägen – ibland ytligt,
ibland i marken lite under ytan - måste tas om hand så att det inte uppstår
olägenheter för närmaste granne eller väg. Ni som bor längs vägarna har
hittills haft liten möjlighet att bli av med regnvatten från takrännor och
markytor. I de flesta fall har vattnet bara släppts ut och självrunnit till olika
låga punkter. Ofta över eller genom vägarna. När vägkroppen blir blöt går
vägen sönder. Det kostar mycket att asfaltera. Att inte ta tag i orsaken till
problemen skapar dålig ekonomi och en negativ utveckling.

Åtgärder
Vägföreningen önskar åtgärda problemet långsiktigt och har valt att först
ta itu med de vägar som används mest frekvent av många. Vi jobbar systematiskt med att skapa dräneringar längs vägarna och vill också hitta bättre
lösningar för dagvattnet, så att vägarna skyddas.
Åtgärderna kostar mycket pengar och årsmötet 2018 diskuterade en kraftig
höjning av årsavgiften för 2019 plus en särskild avgift längs upprustade
vägar där hushållen får rätt att ansluta sig till dagvatten-rör som installeras
vid fastighetsägarens tomtgräns. När en väg renoveras måste dagvattnet tas
omhand.

För drygt ett år sedan
utfördes dikning med
dräneringsledningar längs
Skedetvägen och Husefladen. Vägkropparna har nu
dränerats ut och till sommaren
skapå
vägarna
asfalteIbland kan det fungera med öppna diken,
men
Brännö
är vägkroppen
ras. De ska stoppa för den
vägen trycks ut i diket av den tunga trafiken. Ett tecken brukar vara när st
tunga trafiken under många
luta.
år – minst 15 tror vi.
Bilder: Bo Lind

Ibland kan det fungera med öppna diken, men på Brännö är vägkroppen ofta så
vägen trycks ut i diket av den tunga trafiken. Ett tecken brukar vara när stolparn
luta.

Ibland kan det fungera
med öppna diken, men på
Brännö är vägkroppen ofta
så lös att vägen trycks ut i
diket av den tunga trafiken.
Ett tecken brukar vara när
stolparna börjar luta.

Trevlig sommar
Vi tackar alla medlemmar och det välbesökta årsmötet för ert stöd i arbetet
med våra vägar och önskar er alla en härlig sommar!
Styrelsen Brännö vägförening
Gå gärna in på vår hemsida och hitta mer information: http://brannovagforening.se/
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Bilder: Bo Lind
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Brännö kyrkoförening

Taxi/Färdtjänst Brännö

Är du bofast, sommargäst eller besökande?
Var med och stöd vår verksamhet. Vi vill gärna se dig som medlem i
Brännö Kyrkoförening
BRÄNNÖ KYRKOFÖRENING.

031-757 99 80

Brännö Kyrkan byggdes på intiativ av Brännöbor på 50-talet och ägs av

Telefontid:

måndag - fredag
lördag - söndag

Är Brännöborna.
du bofast, sommargäst
eller besökande?
och stöd vår erbjuder
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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 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
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Närhälsan Styrsö
Vårdcentralen Styrsö

Sommaren 2012

Våra öppettider under sommaren 2018
Måndag – fredag
07:30 – 16.30
Tidsbokning på telefon 031-747 80 50
Vi har webbtider som bokas
via:www.narhalsan.se/styrsovardcentral

Brännöfilialen har stängt mellan vecka 26-34
Öppnar igen 27 augusti

Köp eller hyr
container hos oss
Vi på Lundby Container Service erbjuder ett brett
sortiment av containers i storlekarna 8 till
40 fot – både till försäljning och för uthyrning.
Helt utan mellanhänder, till ett bra pris och
med oslagbar service.
I vår välutrustade verkstad anpassar, utrustar och
bygger vi om containern – helt efter dina önskemål.
Vi har även depåverksamhet på vår egna 66 500 m2
stora anläggning i Arendal, granne med Göteborgs
hamn. Välkommen!

Containerproffs sedan 1966

Måndagar

07.00 – 11:00

Vi kan med stolthet berätta att vi även i år fick det högsta helhetsbetyget av alla
Närhälsans 113 vårdcentraler även i årets nationella patientenkät. Vi vill tacka för det
fina betyget vi fått och tar med oss det som en uppmuntran att fortsätta ge dig bästa
möjliga vård.

Välkomna!

Trevlig sommar önskar Marie med personal

Te Ge El Installationer AB
Din elektriker i Södra Skärgården, Göteborg och Mölndal.
Ett företag med mångårig vana i elbranschen, snabb service,
säkra elinstallationer och ett trevligt bemötande.
Välkommen att kontakta oss!

Lundby Container Service AB, Synnerödsvägen 15, 418 78 Göteborg
031-727 45 20 • sales@lcs.se • www.lcs.se
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Telefon: 031-876612 eller på mail: info@tege-el.se
www.tege-el.se
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Skolbarnens städar och sjunger in våren
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
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)
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)
)
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Verso:
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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
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
V isiting
addres: Vasagatan
58 AB
Svenska
Goteborgs
Miiklarna
Mobile: +46(0)703628595
Thomas L.J.Andren
www.goteborgsmaklarna.com

Box 1420
Om-,42till-,
nybyggnation.
411
Goteborg
GodaVasagatan
referenser.
V isiting addres:
58
Mobile: +46(0)703628595
Bo Alderstig
www.goteborgsmaklarna.com
Gröna Vik Byggkonsult Ab
031-97 12 94
0733-70 18 39
Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö
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Varje år är Brännös skol-och förskoleelever med i ett städprojekt. Vi
anmäler oss och det skickas ut påsar, handskar och fröpåsar så att vi själva
kan så blommor. När vår städdag är klar skickar vi in vilken klass eller
avdelning som städat. Skolan tävlar om en gratis dag på Liseberg och
förskolan tävlar om överraskningspaket. På Brännö skola/förskola delar vi
in ön i olika om råden. De äldsta städar långt bort och de yngsta närmast
skolan. Vi häpnar och förfäras över hur mycket skräp som slängs utefter
våra vägar. Speciellt fimpar. Barnen i skolan skrev en sång om detta och
den 3 maj sjöng de den när våren sjöngs in på affärsplan, tillsammans
med många fler fina vårsånger.
Text: Iris-Marie Jones
Sångtext: Skolbarnen på Brännö skola

Skolbarnens vårstädarsång
(melodi: Dans på Brännö brygga)
Kors vad det vimlar av fimpar idag
Du som röker, hur tänkte du nu då?
Vi har städat längs vägen i minst några da’r
och av fimpar finns än många kvar!
Det är farligt att röka, en galen och dum tradition
Här på vår ö, ska väl ingen få dö
Av rökning och snus och en smutsig miljö
Vi har städat i naturen,
plockat papper och glas och kartong.
Det blir fint på vår ö, i var skog och var sjö,
om vi håller RENT!
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Sång i stämmor och positiv stämning
Client focused Asset Management services
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> Asset Management
Propose a business plan and implement a
strategy to achieve the objectives laid down
in the business plan. Manage day-to-day
operations and investments, including financial,
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Spontana kören är nu inne på sitt arton-

de år på Brännö och det är fortfarande
full aktivitet i kyrkan på Brännö en gång
i månaden under terminerna. Vi som
sjunger i kören samlas en hel rolig lördag
i månaden för att sjunga allt från Beatles,
ABBA och Queen till 1500-talsvisor och
klassiska dryckesvisor. Den som väljer
repertoar är Magnus Ekman, vår erfarne
körledare som lekfullt men med stor ambition lotsat oss sedan starten. Vi är ett
drygt femtiotal sångare som träffas varje
gång, en del med sångvana andra utan.
Det fungerar!

Fotograf: Marie Thegerström

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

Många av deltagarna kommer resande
från stan tidigt på morgonen och möts,
liksom Brännöborna, av en välkomnande
kaffedoft när de kliver in i kyrkan. Ett
bidrag till den goda stämningen som
nog får sägas känneteckna våra träffar.
Under året samlas vi också en hel helg,
oftast på hösten, på en kursgård eller liknande, där vi övernattar. Mellan spontana
övningar manglas vi med sångerna som
ska vara med i nästa konsert. Konserterna

i kyrkan på Brännö, speciellt på andra advent, brukar vara välbesökta (2017 dubblade vi föreställningarna och bägge blev
fullsatta). Efter vårkonserten avslutar vi
köråret med en sopplunch antingen utomhus eller i Brännögården. Vädret styr.
En återkommande aktivitet är också
Spontana körens medverkan i Magnus
Ekmans arrangemang på Valborgsmässoafton. Då samlas sångare från alla hans
körer i en storkör och sjunger gemensamt
in våren. Det är stämningsfullt att höra
Sköna maj eka över nejden.
Kören har under senare år också varit på
körfestivaler och körutbyten i bl a Åbo,
Limerick (Irland) och Lissabon. Under
hösten 2017 var många i kören dessutom
på resa med en projektkör, som Magnus
Ekman ledde, i Lissabon. Sådana följder
av sjungandet i Spontana kören är ett inte
alltför sällsynt inslag.
Vill du vara med, tveka inte, kom på
vårt första sångtillfälle i höst. Vid Brännöbladets deadline är inte dagen bestämd
men troligtvis blir det i mitten/slutet på
september. Fråga någon du vet är med i
kören. Eller besök Spontana körens Facebookgrupp. Varmt välkommen!
Vill du veta mer om Spontana kören
eller om nästa projektkörsresa till
Lissabon (24-31 okt 2018) hör av dig till
Lars Skärgren,
larsskargren@hotmail.com.
Text och bild: Marie Thegerström
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Läget i skjutfältsfrågan
Tillståndsärendet för Försvarets planer på utökade militära övningar i södra
skärgården går vidare. Omfattningen av övningarna som ett eventuellt
tillstånd gäller kommer att vara stor, upp till 115 dagar och 70 nätter, plus internationella övningar. Detta kommer sannolikt att få stora effekter på miljön
och förutsättningarna att leva och idka verksamheter här.
Ärendet ligger på Regeringens bord sedan början av 2012. I november förra året
fick de som överklagat ärendet möjlighet att yttra sig om de kompletteringar som
Regeringen begärde av Försvaret i mars 2017. Kompletteringarna handlar om
brister som vi i Skärgårdsuppropet påpekat under lång tid. Det gäller bland annat
effekter på hushållningen av mark och vatten, påverkan på övriga riksintressen,
riskområden, brister i samrådsprocessen, påverkan på skyddade arter och på Natura 2000-området utanför Vrångö.
Under januari lämnade många in sina kommentarer på Försvarets kompletteringar.
I början på april kunde också Skärgårdsuppropet lämna in kommentarer på svar
som kommit in bland annat från Havs och Vattenmyndigheten.

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.
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.
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

58

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.

Enligt handläggaren på Miljödepartementet är detta den sista remissrundan innan
ett beslut fattas, men osvuret är bäst. Någon information om när beslut kommer
att fattas går inte att få, och processen har varit komplex och svår att förutsäga.
Skriv gärna till politikerna om vad du tycker i frågan, eller diskutera med politiker
du möter - det är ju valår.
Känsö, som ägs av samfälligheten inom Brännö Bys Samfällighetsförening, är som
tidigare en bricka i spelet om södra skärgården. Ett expropriationsförfarande ligger
på Regeringens bord sedan november 2013.

I SÄLLSKAPETS REGI I SOMMAR:
Söndagen 5 augusti kl. 13.00: Lasse Dahlquistdagen

på Brännö Värdshus
16 augusti: Göteborgs Kulturkalas, Lasse Dahlquist
i våra hjärtan – stipendieutdelning, underhållning,
allsång
Kontakt och mer information:
www.lassedahlquist.se
info@lassedahlquist.se.

Du kan hålla dig uppdaterad
genom att läsa
Skärgårdsuppropets facebooksida
https://www.facebook.com/
Skärdsuppropet-182725245110062
Skärgårdsuppropet genom
Klas Ålander
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Glitter och glamour när På moppen
firade 5-års jubileum
Under två kalla februarikvällar steg
värmen desto mer inne på värdshuset när På moppen hade sitt 5-års
jubileum. Närmare 170 personer
var sammanlagt med och tävlade
under två kvällar på årets tema ”På
Moppen goes Hollywood”.

Följdfrågorna kan vara både bild-,
kunskaps-, musik- eller smakfrågor.
- Första året fick jag triumfglass att
smaksätta fyra olika vita glassar, som
deltagarna sedan skulle smaka och
gissa rätt på, säger Rolf Hellqvist.

Även om produktionen sker på ideell
På moppen är en lokalproducerad va- basis, så har kvaliteten blivit ganska
riant av På Spåret som görs av Fredrik professionell.
Ståhl, Rolf Hellqvist, Dave Neuge- Jag har hittills inte kunnat vara med
bauer och Stina Hall Hellqvist.
när arrangemanget sker på plats, men
tycker det är fantastiskt roligt att vara
del av det här projektet som samlar
hela ön, menar Dave Neugebauer,
som till vardags turnerar runt och
gör filmproduktion för världsartister
kring deras konserter.

Tågbyte i Gnosjö

Foto: Stina Hall Hellqvist

- Idén blev verklighet för sex-sju år sedan när vi skulle fira en kompis som
fyllde femtio år. Vi körde en privat
grej, vi tyckte att det blev så kul att vi
skalade upp det för en större publik,
berättar Fredrik Ståhl.
Precis som originalet så har På moppen filmade resor med följdfrågor.
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På Moppen är en fem timmar lång
föreställning med duktiga musiker
och gästartister. Under åren har På
moppen bjudit på bland annat cheerleading, sång och trolleri där öns unga
och äldre har bidragit. Även om kärnteamet består av de fyra personerna,
så är det många fler som bidrar. Ingela Hellqvist, Helena Ståhl och Lena
Neugebauer är domare och värdinnor
och det begåvade husbandet Februarifamiljen består av Marie-Louis Ni-

- Vi försöker ju resa lite incognito,
men folk blir ju lätt misstänksamma
På Moppens introduktionsfilmer har nu för tiden när de ser oss fyra tillsamblivit som flaggskepp för de senaste mans med varsin väska. Vilket resmål
årens föreställningar. De har spelats vi än besökt så har det alltid dykt
in i en container i Rödsten, under en
presenning på varvet och nu i år i skolans gympasal.
lebrink, Danne Fors och Tobbe Näslund.

Första året var alla resmål på Brännö,
men därefter har På moppen vidgat
vyerna till bland annat övriga skärgården, Göteborg, Fredrikshamn,
Käringön, Marstrand och High Chaparall.
Produktionen pågår i princip året
runt, med någon månads paus efter
att årets föreställning är genomförd.
- Vi fyra kompletterar varandra. Lika
mycket som vi peppar varandra, lika
viktigt är det att kunna sålla bort det
som inte håller och diskutera oss vidare. Vi har en messengertråd som
kan plinga nästan dygnet runt, antingen för att Dave är på andra sidan
jordklotet eller för att Rolf har vaknat
tidigt och har fått en idé när han inte
kan sova, berättar Fredrik.

Showtime!

Foto: Mika Bomull Grinell

upp någon vi känner, till och med i
Fredrikshamn och på väg till High
Chaparall, berättar Rolf.

De som kommer 1.a, 2:a eller 3:a
i tävlingen får alltid priser som är
sponsrade av Värdshuset och andra
Först inleds en fas av att spåna och
sponsorer.
sätta huvudkonceptet, därefter är det
dags för teamet att tänka ut resmål - Men det finaste av allt är nog att
och personer som kan besökas för att för vinnarna för respektive kväll att
få sina namn inristade i vår alldeles
vara med i filmfrågorna.
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egna På Moppe-pokal som är gjord
av Robert Sundén och som sitter fastmonterad på bardisken i Värdshuset,
berättar Rolf.
Årets biljetter såldes ut på sju minuter,
så den som vill gå nästa år gör bäst i
att vara ute i god tid när biljettförsäljningen börjar.
- Det är så roligt att så många supportar oss, bara det är värt alla timmarna vi lägger ner. Och så har vi så
fruktansvärt roligt tillsammans, så att
tänka tanken på att vi inte skulle göra
detta finns liksom inte just nu, då vore
livet väldigt mycket tråkigare, säger
Fredrik.
Text: Stina Hall Hellqvist

En ”wefie” innan showtime
Foto: Stina Hall Hellqvist

Blåsväder?

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

Magnus
0707-72
75
11
Magnus
0707-72
75
11
vecka 27-28 sker transporter på tisd, onsd, torsd.
vecka 29-30 semesterstängt

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

Yo g a f o r m e n s o m v i

Vem vill inte vara fri och kunna röra sig utan begränsingar? Begreppet frihet

Iyengaryoga och uttalas

Vägen till hälsa med Brännö Yoga

undervisar i kallas
[ajenga-jåga]. Utmärkande

har naturligtvis olika innebörd för oss alla, men smärta och stress kan vara

för denna yogaform är att vi

faktorer som begränsar dig till att leva fullt ut. På Brännö Yoga kan du lära dig

utför varje ställning mycket

tekniker som ger dig och din kropp ökad rörlighet samt stabilitet och styrka.

noggrannt, lägger stor

Här får du en ökad kännedom om dig själv, om hur just din kropp rör sig och

uppmärksamhet vid den

hur din hjärna reagerar. Med den vetskapen kan du påverka din kropps

anatomiska kroppens

reﬂexmässiga reaktioner, men framförallt kommer du att känna dig starkare

linjering samt använder

och mer i balans.

hjälpmedel såsom klossar
På Brännö Yoga hittar du kurser
och klasser för de ﬂesta åldrar.
Intensiteten och svårighetsgraden

och bälten för att ibland
fördjupa en position och framförallt göra det möjligt för alla att utföra
positionen korrekt utifrån sin egen förutsättning.

på klasserna varierar från vilande
Yoga, där man stannar länge i en
position till en mer avancerad nivå
där deltagarna tränar sig i att stå
på huvudet och på händer.
Den klass där deltagarantalet ökat
mest är LÄTTYOGAN kl 10.30 på
torsdagar. Detta är en 60 minutersklass där tempot är något lugnare. Hit

Brännö Yoga erbjuder kurser, enstaka klasser, längre intensivkurser samt
helgretreats året runt. För femte året i rad erbjuds vår populära
SOMMARYOGA. Klipp ut kupongen medan och ta med en vän.

SOMMARYOGA 2018
GÅ TVÅ PÅ EN KUPONG

kommer många pensionärer. Huvudfokus på dessa klasser är att mjuka upp

GÄLLER MÅNDAG TILL TORSDAG KL 10.00 UNDER V 26 TOM V 31

axlar och höfter, stretcha stela baksida lår, jobba med balans och rörlighet

adress: Jydeklovan 11, Brännö YogaStudio - mail: jagvillyoga@majornayoga.se

samt öka den mentala medvetenheten.
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En kupong per hushåll, gäller i mån av plats.
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Brännöföreningen

Stolt sponsor av Brännös ungdomsverksamhet.

– glädje, gemenskap och aktiviteter
Brännöföreningen är en ideell förening som står bakom flera av
de trevliga aktiviteterna på vår vackra ö. Vårt mål är att ge både
unga och gamla på Brännö tillfälle till fysisk aktivitet, kulturupplevelser och
stimulerande samvaro.

GULDSPONSORER

Under sommaren arrangerar vi flera idrottsaktiviteter för barn, ungdomar och
vuxna. På lördagar från slutet av juni och fram till mitten av augusti anordnar
vi den välkända ”Dans på Brännö brygga”. Vid badsäsongen anställer vi ungdomar som städar och underhåller öns tre badplatser: Ramsdal, Vassdal och
Gröna vik. I Ramsdal erbjuder vi simskola så att öns barn får lära sig att simma.
Brännöföreningen har en egen lokal, Brännögården, där vi ordnar fester, möten,
musikrepetitioner och mycket mer. Brännögården och Aktivitetshuset ingår
också i den uthyrningsverksamhet som föreningen driver.
SILVERSPONSORER

Vill du stödja vår verksamhet? Bli medlem eller anmäl intresse att hjälpa
till som funktionär vid någon av våra aktiviteter!
Som medlem i Brännöföreningen hjälper du oss att fortsätta bedriva verksamheten. Du får också medlemspris på alla de aktiviteter som föreningen anordnar.

Brännö
Kundaliniyoga

Gör så här för att bli medlem:
1. Gå in på vår hemsida: http://brannoforeningen.se/om-brannoforeningen/
bli-medlem/
2. Fyll i formuläret och läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.
3. Betala in medlemsavgiften in på bankgiro 5234-1245 eller
Swish 123 400 36 61.
Ange ditt namn och e-postadress på inbetalningen, samt ”Medlemsavgift”.
Kontakta oss för att blir funktionär eller om du har frågor:
E-post: kontakt@brannoforeningen.se
Hemsida: www.brannoforeningen.se
Facebook: http://www.facebook.com/Brannoforeningen

BRONSSPONSORER

Tomtbörsen AB
Tim Borg

Tack för ditt stöd! Härlig sommar önskar Brännöföreningens styrelse
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Lukas Sundberg

Rikard Forssander

Willy Brink

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Carin Bjarsch

Lisa Johansson

Catrin Bengtsson

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Martin Edström

Cecilia Wikensten

Oskar Andersson

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Kontakta Brännöföreningen:
E-post: kontakt@brannoforeningen,se
Hemsida: www.brannoforeningen.se
Facebook: http://www.facebook.com/Brannoforeningen
Adress: Husefladen 10, 430 85 Brännö

Tertia Tryckeriaktiebolag • Göteborg

Brännöföreningens styrelse

