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I årets 
utgåva
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Välkommen till nya Brännöbladet!

6. Matställen längs Husviksvägen
På Brännö finns en krog för varje smakriktning, i alla fall 
tre. Vi har besökt Café Varvet, Värdshuset och Café Husvik.

14. Sofie tar över efter Ingrid
Öns nya trädgårdsmästare Sofie Lindé hoppas att Brännö 
Trädgård blir en mötesplats för alla hemmaodlare.

16. Så ser det ut hemma hos oss!
Vi går husesyn i tre av Brännös alla Attefallshus. Häng 
med till Ankedammen, Källängen och Södra Åreskiftet!

22. En eka kommer lastad – med får
Möt Lena Kullberg som varje sommar lastar sin plasteka 
full med får och ror ut med dem till nya betesmarker.

36. Lasse är årets Brännöprofil
Lagom till  pressläggning av Brännöbladet kommer Lasse 
Gustafsson med en efterlängtad nyhet: visfestivalen 
återuppstår!

40. Brännöföreningen 2019
14 sidor fulla med tips på evenemang som arrangeras  
av Brännöföreningen.
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Äntligen en ny sommar! Och – ett nytt om-
arbetat Brännöblad. Snart sjuder ön av alla 
aktiviteter som ligger framför oss. De flesta 
hittar du som vanligt listade på mittuppsla-
get. Men jag vill också passa på att hylla de 

som drev på och såg till att vi fick ett Aktivitetshus som 
gör att ön lever hela året. Jag är själv i gymnastiksalen 
flera gånger i veckan. Det är innebandy, volleyboll och 
jag är med ungarna på barngympa. Andra går på gym-
papass eller bokar den själva och leker med familjen 
eller kompisar.

AKTIVITETSHUSET firar i år 20-årsjubileum. Under de två 
decennierna tycker jag att vi har nyttjat det väl. Inte 
bara det att vi barn som gått i skolan på Brännö kan ha 
idrottslektioner i en riktig gymnastiksal. Utan att alla 
som bor på ön har kunnat ha glädje av huset. Men hu-
set används inte bara till idrott. Här är fester, barnkalas 
och föreningsmöten flera gånger per år. Även konser-
ter, bröllop och begravningar har hållits här.

DÄRFÖR VILL JAG rikta ett stort tack till er som var enga-
gerade och drivande i att vi lyckades få en gymnastiksal 
till ön. Tack till alla brännöbor som skänkte pengar  
eller stöttade bygget på andra sätt. Tack till de ledare 
som har haft eller har hand om en aktivitet här och 
tack till alla ni som deltar. 

HOPPAS NU att alla medlemmar och blivande medlem-
mar får en härlig sommar. Att ni kommer uppskatta 
detta 44:e Brännöblad som redaktionsgruppen gjort ett 
fantastiskt arbete med att förnya – och att vi syns på 
föreningens olika evenemang i sommar.

Brännö’s 
House of 
Activities 

has now been going 
strong for 20 years. 
Although built main-
ly as a sports hall for 
the school (used for 
floorball, volleyball, 
gymnastics and 
much more), it’s 
also functioning as a 
venue for a range of 
other events, inclu-
ding everything from 
parties to concerts 
and even weddings. 

WELCOME TO YOUR
NEW MAGAZINE!

Lukas Sundberg
Ordförande  

Brännöföreningen

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Fo
to
: N

IL
S 

P
ET

TE
R

 N
IL

SS
O

NSture Karlund
Tel 0709-52 18 93 Det händer  

på Brännö:  

Stor guide till  

sommarens  

aktiviteter
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FRIDTJOF THOEN
Reg. Fastighetsmäklare

076-948 55 51
fridtjof@skargardsmaklarengbg.se

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.

Skärgårdsmäklaren

Så olika
Så nära

Vad är det bästa med Brännö?

3Ruud Rijsbergen, 30,  
Gouda, Nederländerna 

– Vi klev just 
i land, men vi 
fick tips om att 
det ska vara 

fint på Galterö. Vi förstod inte 
hur man betalar biljetten på 
båten från Saltholmen. 

Cynthia Murphy, 32,  
Tulsa, USA

– Jag och  
min man 
har varit på 
”Branno” hela 

dagen. Vi gillar utomhusres-
taurangen vid kranen - och 
den lilla mataffären mitt 
på ön. 

Anna Chinaglia, 19,  
Trapani, Italien

– Det är så 
litet och alla 
är snälla på 
ön. Jag kan 

nästan ingen engelska, men 
jag träffade en kvinna som 
bor här och pratade jättebra 
italienska.

SVARAR

Så många procent av  lärarna på 
Brännö skola var 2018 behöriga. 
Källa: skolkollen.se

SIFFRAN

CITATET

”Vi hade en mysig  
heldag på Galterö!” 
LOTTA SCHELIN SKREV I BRÄNNÖ  
NATURVÅRDSFÖRENINGS NATUR- 
DAGBÖCKER EFTER 5-0 MOT  
FINLAND PÅ GAMLA ULLEVI

... Öloppet är världens största swim-
runtävling! Öloppet går från Styrsö upp 
till Brännö och ner till Vrångö, för att 
sedan återvända för målgång på Styrsö. 
Årets upplaga avgörs lördag 3 augusti 
med start kl. 10:00 från Styrsö Bratten. 
Öloppet är 40 km med en total simning 
på 5,7 km. 

VISSTE DU ATT...

96,9

ENKÄT: TONY HENSCHEL

Donsö-Vrångö

När du väntar på båten på Saltholmen är risken eller 
chansen mycket stor att du står bredvid en kristdemokrat 
eller miljöpartist. Så här röstade folk i Södra Skärgården  
i EU-valet på försommaren: 

Brännö-Asperö24,8

14,3 13,7 12,8
10,5 9,4

7,3
4,1

1,5 0,4 0,8

ÖVR

Styrsö-Kössö18,4 18,2

14,1 12,5 12,1 11,1

7,0
4,0

2,1
0,1 0,4

ÖVR

43,1

11,3 10,8 10,3
7,9

6,5 6,2

3,0
0,5 0,1 0,3

ÖVR

Källa: Valmyndigheten

HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS
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Alla goda ting är 
Särskilt längs Husviks- 
vägen. Från industri- 
gemytet på Varvet vid 
Rödsten, via finköket på 
Värdshuset landar  
man till slut på klipporna  
vid Husviks café.  
Brännös matlagare är  
redo för nytt högtryck 
sommaren 2019.
Text: ESKIL LUNDGREN   
Foto: NILS PETTER NILSSON

Brännö’s 
main road 
Husviks-

vägen offers culinary 
treats for everyone. 
Café Varvet has 
enlarged its kitchen 
this year (doubling in 
capacity vs last year), 
and their newly ex-
panded menu mixes 
traditional seafood 
cuisine with more un-
expected delicacies 
such as scrumptious 
pizzas and Italian 
espresso. 
Brännö Värdshus will 
tickle the tastebuds 
of any gourmet with 
their selection of 
classic dishes in in-
spiring surroundings, 
having an emphasis 
on tasty delights 
from the sea.
Café Husvik special-
izes in homespun 
Swedish ”fika”, such 
as homemade cinna-
mon rolls, cookies, 
and sandwiches,  
accompanied by 
coffee or other be-
verages. Or why not 
try their ice-cream 
while enjoying the 
breathtaking views 
of the archipelago? 

A TASTE FOR  
EVERY PALATE

CAFÉ VARVET,
LISE-LOTTE BERNHARDTZ

BRÄNNÖ VÄRDSHUS,
HARRY WALLGREN

➔

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

CAFÉ HUSVIK, 
EVA MANDORF



och köpa en pizza i stället för att 
gå till närmaste stället i kvarteret, 
säger Lise-Lotte. 

Förra året var ägaren Lise-Lotte 
Bernhardtz första som krögare och 
hon hade inte räknat med den stora 
anstormningen av gäster. Tidvis var 
det långa väntetider på att få sin 
beställda mat. Därför har caféet i år 
satsat på att utöka kapaciteten med 
ett större kök och en cafédisk.

– Det och den nya espressomaski-
nen gör också att cafésortimentet 
blir större, säger Lise-Lotte. 

DE ALLRA FLESTA som jobbar på Café 
Varvet är ungdomar som bor på 
Brännö antingen året runt 
eller på sommaren. Det har 
varit en viktig fråga för 
Lise-Lotte. Men det finns en 

avigsida med upplägget också.
 – När nån fyller år till exempel, 

eller det är kräftskiva, så vill ju 
plötsligt alla vara lediga, eller så 
kommer de väldigt trötta till jobbet 
dagen efter, säger Lise-Lotte.

Men det är inget som märks 
så här första kvällen i den delvis 
ombyggda baren, som fått både ex-
tradisk och fler väderskyddade sitt-
platser. Den populära, men kanske 
inte helt EU-säkrade, lekplatsen är 
också kvar. Och bredvid den ska det 
anläggas en minigolfbana med tolv 
hål. Kanske är det just blandningen 
som fått besökarna att vallfärda till 

Café Varvet. Det tror i alla fall 
premiärgästerna.

– Alla känner sig välkom-
na på Brännö varv, säger 
Anne Uppling.
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Delikatessvagn, minigolf och utbyggt 
kök är några av nyheterna på Café 
Varvet.

- I år har köket dubbla kapaciteten 
så vi kommer bli snabbare och effekti-
vare. Vi har också skaffat en cafédisk 
där kunderna ser vad som finns färdigt 
och kan få det med sig utan att vänta, 
säger ägaren Lise-Lotte Bernhardtz.

Det är öppningshelg på Café Varvet, 
solen har gassat under dagen och 
många Brännöbor har hittat till den 
avslappnade pärlan nära Rödsten. 
Vid ett av borden sitter vännerna 
Eva Sundén, Anne och Kjell Uppling, 
och Mats Artbrink och de är över-
ens om vad som gör Varvet så 
speciellt.

– Det är en helt unik 
miljö som inte liknar nåt 

annat i Sverige. Det hörs på gäs-
terna som kommer utifrån också. 
De tror de hamnat på en reggaebar 
i Thailand, säger Kjell Uppling och 
får medhåll av de andra.

PÅ CAFÉ VARVET serveras traditionella 
rätter med skärgårdsstuk och  
pizzor. 

– Turisterna som kommer hit 
förstår inte alls varför de ska äta 
pizza när de nu tagit sig till skärgår-
den. De vill ha räkmacka, lax eller 
silltallrik, säger Lise-Lotte.

Samtidigt var det många som bor 
på Brännö eller längs fastlandskus-

ten som förra sommaren fick 
upp ögonen för Café Varvets 

pizzor.
– Många tar båten efter 

jobbet för att komma hit 

”ALLA KÄNNER SIG  
VÄLKOMNA PÅ VARVET”

Ligger: ett par 
hundra meter från 
färjeläget i Rödsten 
längs Husviksvägen.
Stil: Varvsindustri 
möter klassisk 
svensk skärgårds-
brygga.
Signaturrätter: 
Räkmacka eller Pizza 
med löjrom.
Prisnivå: 120-200 
kronor för en huv-
udrätt.

Café Varvet

Anne och Kjell 

Uppling är två av 

stammisarna på 

Café Varvet.

Lise-Lotte 

Bernhardtz har 

dubblat kapaciteten 

på Varvet.

Café Varvet  

lockar både inbitna 

Brännöbor och  

folk från stan.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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När familjen Mandorf tar över Café 
Husvik blir det kaffe, smörgåsar - och 
öns bästa kulglass. Men kanske är det 
inte utbudet som är ställets största 
tillgång.

– Vi har ju den fantastiska utsikten. 
Det här är en dold pärla! Jag vill att 
det ska finnas mysiga kuddar på  ber-
get så att man kan sitta där och fika, 
säger Eva och blickar ut mot havet och 
Känsö.

Vi träffar Eva och maken Jonas när 
de fejar som bäst för att komma i 
ordning. Tillsammans med barnen 
Anton och Elin ska de driva caféet 
vid Brännö brygga i sommar. De är 
sommarboende på Brännö i ett hus 
som Jonas morfar byggde en gång 
i världen. Eva har tagit tjänstledigt 
från sitt jobb som barnsjuksköter-
ska inne i Göteborg.

– Jag ville testa att driva något 
eget och jag har jobbat i kiosk och 
gatukök tidigare så det här passar 
oss helt perfekt, säger hon.

Eva vill att Café Husvik fortsätter 
att vara ett klassiskt kioskcafé med 
hembakta bullar, kakor och smörgå-
sar. Och glass. Trots att caféet inte 
öppnat ännu kommer folk och frå-
gar efter glass denna soliga vårdag. 

– Än så länge har vi bara lite 
kaffe och det är ju en utmaning att 
vara så här på en ö. Det finns ingen 
quick fix för en sån här situation. 
Vi kan inte bara kasta oss iväg och 
handla lite glass, säger Eva. 

MEN SNART räknar hon med att ha 
allt på plats. Det blir kulglass från 
Lejonet och Björnen och vanliga 
pinnglassar. Eva har fler idéer men 
är lite hemlighetsfull. Hon vill pröva 
sig fram och se vad som fungerar. 

 – Det ska bli härligt att få vara 
här på Brännö hela sommaren.

 – Mina arbetskamrater tycker 
detta är gôrroligt, så de kommer 
vara stammisar här i sommar, säger 
Eva.

Plats: Vid Brännö 
Husviks färjeläge.
Stil: Kaffe, hembakt 
och kulglass.
Citat: ”På Brännö 
kan jag stänga av 
och koppla av. Det är 
så fint - och lagom 
stort.”

Café Husvik

Eva Mandorf  

är redo för en  

lång och skön  

sommar på 

Brännö.

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

Kontakta oss gärna för mer information.

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.

Alltid ett
steg före!

FIKA MED UTSIKT

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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En ny generation är redo att ta över 
köket på Brännö Värdshus.

Efter fem månader på Michelinkrog 
i Tyskland –  och nytagen examen går 
Harry Wallgren in som köksmästare. 

– Jag vill att det ska vara enkelt att 
komma hit, äta riktigt god mat och 
bara ha det gôtt, säger han.

Brännö Värdshus, som ligger längs 
Husviksvägen mitt på ön, är Brän-
nös äldsta matställe. Här, i den 
gamla lotsbostaden, har det serve-
rats räklådor, trerättersmiddagar 
och husmanskost i många år. Men 
i sommar kommer maten delvis att 
föryngras när ett nytt gäng kockar, 
med Harry Wallgren i spetsen tar över 
grytorna.

– Jag är extremt taggad. Det kom-
mer att finnas nya tanker och idéer 
men vi vill också behålla och ut-
veckla allt det fina med Värdshuset.

HARRY WALLGREN har, trots sin unga 
ålder, redan jobbat fyra somrar på 
Brännö Värdshus. Nu tar han klivet 
upp och blir köksmästare. Han kom-
mer att leda ett gäng på fem, sex 
unga och drivna kockar, som har 
erfarenheter från både skolor och 

arbeten i Sverige och Europa. 
Vid sin sida har han bland annat 

kompisen Viktor Johansson, och 
när vi talas vid håller Harry på att 
färdigställa sin första egna meny. 
Det kommer att bli moderniserade 
klassiker med en tyngdpunkt på fisk 
och skaldjur. 

– Vi kommer att ha en gravad lax 
till exempel, men vi gör den med 
andra tillbehör. Vi kan till exempel 
rödbetsgrava den, så att vi använder 
samma tekniker men adderar nåt 
extra för att lyfta rätterna. 

VÄRDSHUSET KAN med sin glasve-
randa och uteservering ta emot ett 
par hundra gäster. Årets artistbokni-
ungar börjar bli klara. Bland annat 
kommer Thorsten Flinck och David 
Urwitz.

– Våra populära Måndags- och 
Torsdagsklubbar rullar på hela juli 
med visor, husband, quiz - och fri 
entré, säger ägaren Thomas Gran-
ström. 

Harry har ett speciellt förhållande 
till platsen där Värdshuset ligger. 

– Det är en fantastisk plats, precis 
som hela Brännö är, och det ska 
speglas i maten, säger han.

Harry Wallgren 

med sitt nya team

är taggade  inför  

sommaren.

VÄRDSHUSETS NYA RECEPT

V26
24/6-28/6

V27
1/7-5/7

TENNIS-
SK  LA

VÄLKOMMEN PÅ 

ANMÄLAN SENAST 23/6

PRIS: 200 KR/VECKA

LÄMPLIG 

ÅLDER:  
5-14 ÅR

Anmälan sker via mail till brannotennisskola@gmail.com eller på plats i klubbhuset 
söndag 23 juni kl 15.00 – 15.30. Är Ni även med på simskolan samma vecka? Notera detta  
så försöker vi ta hänsyn till simskoletiderna när vi sätter ihop grupperna.
Gruppindelning (för v 26) kommer att anslås i klubbhuset söndag 23 juni kl 19.00-20.00.
Eventuellt kommer även grupperna att anslås på: laget.se/btk-sommarskola-2019
Frågor besvaras av Kai Lingheimer, 0707-781818 (dock ingen anmälan på telefon).

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Ligger: På Husviks-
vägen, mitt emellan 
Rödsten och Husvik.
Stil: En seglarkrog 
där gammalt möter 
nytt.
Signaturrätter: 
Råraka eller fisk-
rätter.
Prisnivå: 160–275 
kronor för en huvud-
rätt.

Brännö  
Värdshus



14  BRÄNNÖBLADET # 2019  

Sofie Lindé är både trädgårdsmästare 
och pedagog. Med Brännö trädgård 
kombinerar hon båda rollerna.

– Jag vill inspirera alla att odla 
själva och min vision är att handels-
trädgården blir en mötesplats för alla 
som vill ha tips eller själva dela med 
sig av sin kunskap, säger hon.

Efter nästan 30 år i Brännöbornas 
tjänst stängde Ingrids Blommor 
på Husviksvägen. Sofie Lindé såg 
chansen och frågade Ingrid om hon 
trodde att Sofie kunde ta över och 
driva handelsträdgård.

 – Ja! sa Ingrid, och jag hjälper dig 
om du behöver. Så det känns väldigt 
roligt att Ingrid varit med från bör-
jan, säger Sofie när vi sitter ner vid 
kaffebordet bredvid växthuset.

INTRESSET FÖR ODLING och trädgård 
har alltid funnits hos Sofie. Hon 
är utbildad vid Sveriges lantbruks-
universitet i Alnarp och har jobbat 
en del med beskärning av träd på 
Brännö genom åren. Samtidigt har 
hon arbetat som lärare bland annat 
på Styrsöskolan och nu hoppas hon 
få ihop sina två spår till ett.

 – Jag vill gärna ha temakvällar, 
kurser och studiecirklar. Men det 
ska också vara möjligt att bara kom-
ma hit, ta en kaffe och prata odling 
med andra intresserade, säger hon.

HON FLYTTADE TILL BRÄNNÖ när hon 
träffade sin man Jan Malmström. Han 
har bott på Brännö sedan slutet av 
nittiotalet och han är högst delaktig 
i projektet att förvandla deras tomt 

Sofie vill
odla sociala 
kontakter

till handelsträdgård.
– Jag är medhjälpare men Sofie är 

ansvarig, säger han när han kommer 
förbi på grusgången, som kantas av 
krukor, blommor och säckar med 
jord.

Om man nu vill få ordning på sin träd-
gård. Vad får man om man kommer hit?

– Jord, gödsel och växter så klart. 
Men man kan också få konkreta 
tips på växtval och anläggning och 
jag kan ta in i stort sett vilka växter 
som helst på beställning, säger Sofie 
Lindé. ESKIL LUNDGREN

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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Plats: Husefladen 26.
Stil: Handelsträd-
gård med fokus 
på närodlat och 
ekologiskt.
Citat: ”En regnig  
dag i stan är ju rätt 
tråkig. Men här är 
det vackert även i 
november när det 
regnar från sidan.

Nya handels- 
trädgården

Sofie Lindé hoppas kunna 
anordna temakvällar och 

kurser i handelsträdgården.
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ATTE 
FALL 
ARE

Stefan  
Attefall (KD)
  fd bostads- 

minister

Lagförslag om 
att storleken 

på Attefallshus 
får vara 30 kvm 
utreds just nu!

HUSESYN I TRE

NYBYGGEN. Maximal funktion 
på minimal yta – och utan 
bygglov dessutom. Vi tittar in 
hos familjerna Mårtensson, 
Ålander och Bjarsch som visar 
upp sina Attefallshus. 
Text: TONY HENSCHEL  Foto: NILS PETTER NILSSON MATVAROR   MEJERIER   GRÖNSAKER   SPECERIER   TIPS   LOTTO   ONLINESPEL   POST   DHL

        VÄLKOMNA ÖNSKAR STEN & CARINA

ÖPPET- 

TIDER 10/6–11/8 

MÅN-FRE 9-19  

LÖR 9-16  

SÖN 10-14
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tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga. Man måste dock an
m
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t till ett redan
 existeran
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ETT AV BRÄNNÖS ALLRA färskaste 
Attefallshus ligger på Källängen 
där familjen Hellström Ålander 
har huserat ända sedan 2001. 
Den 25 kvadratmeter stora stu-
gan stod klar på sensommaren 
2018 och det är ett harmoniskt 
trähus med stora glaspartier som 
möter Brännöbladets reporter.

– Vi lät bygga Attefallaren till 
vår dotter Frida. Hon har varit 
med i processen och valt bland 
annat färger och material, säger 
pappa Klas.  
Vilka utmaningar hade ni när ni 
planerade attefallaren?

– Tomten var både en utma-
ning och en möjlighet. Det är ni-
våskillnader som vi ville utnyttja 
så huset är byggt så att det följer 
bergets form på ett fint sätt.
Hur tänkte ni vad gäller material och  
inredning?

– Det är i grunden ett enkelt 
hus, men med mycket funktion. 
Sovloftet är praktiskt och ger 

känslan av ett extra rum. Från 
sängen har man utsikt över ber-
gen och mot havet. Golven  är 
såpade och kalkade. Inomhus är 
väggarna klädda med liggande, 
sågad panel.
Ni har förvaring inuti trappan. 
Berätta!

– Huset är litet så man får 
utnyttja varje utrymme och vi 
kom tidigt på att trappan kan 
ha lådor. Det kommer nog från 
mitt båt-tänk och lösningen med 
lådorna är det enda på huset 
som jag byggt själv.

NÄSTA STORA PROJEKT  för Klas 
och hustru Annika Hellström 
Ålander blir att riva huvudbygg-
naden på tomten.

– Vi vill göra något extra av 
vårt stora hus, som inte är helt 
avpassat för heltidsboende. 
Så det blir ett nytt hus här så 
småningom.

Klas Ålander: Vi lät Attefallaren följa bergets form

Källängen 5

Planlösning: 
Vardagsrum och kök 
i öppen planlösning, 
sovloft och badrum. 

Pulpettak.
Byggår: 2018.

Arkitekt: Torbjörn 
Näslund.

FAMILJEN BJARSCH har bott året 
runt på Brännö de 15 senaste 
åren, men sedan början av maj 
hyr de ut huset på Ankedam-
men för att testa att bo på 
fastlandet igen.

– Barnen går i skola inne i 
stan sedan några år och vi har 
hela familjen känt att det var 
dags att flytta. Åtminstone på 
prov, säger Carin.

Boningshuset hyrs ut på prov, 
men den fina attefallaren har de 
fortfarande tillgång till under 
sommaren.

– Vi kan inte släppa Brännö 
helt och eftersom Attefallaren 
blev klar så sent som i augusti 
2018 vill vi gärna njuta av det 
ett tag till.
Hur kom ni på att ni ville bygga ett 
Attefallshus? 

– Det var min svärmor som 
kom med idén från början och 

eftersom jag har en stor del av 
släkten i Ångermanland blev 
det väldigt praktiskt med en 
egen stuga till gästerna som ofta 
stannar flera dagar, säger Carin.
Något ni är speciellt nöjda med?

– Att planlösningen blev så 
bra. Trots att stugan är liten och 
har flera rum känns den luftig 
och ljus.

FASADEN BESTÅR av stående panel 
som är behandlad med järnvit- 
riol. Runt huset löper ett trä-
däck och sovloftet har fått tre 
liggande fönster på ett fiffigt 
sätt. På de 25 kvadraten har 
arkitekt Torbjörn Näslund dess-
utom fått till ett litet sovrum 
med plats för våningssäng.

– Fyra personer sover riktigt 
bekvämt, vilket gör att barnens 
kompisar kan sova över och 
klara sig själva, avslutar Carin. 

Attefallaren håller familjen Bjarsch kvar på Brännö

Ankedammen 3
Planlösning: 

Vardagsrum och kök 
i öppen planlösning, 

sovloft, sovrum  
 och badrum.

Byggår: 2018.
Arkitekt: Torbjörn 

Näslund.

Frida och pappa  
Klas är nöjda med   

de 25 kvadraten  
på Källängen.

Carin Bjarsch är 
nöjd att budgeten 
för attefallshuset 

i stort sett höll - 
och att det blev 
insynsskyddat.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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HAN RITADE, HAN BYGGDE – och 
gav sig iväg på det stora havet. 
Upphovsmannen till Attefalls-
huset på bilden ovan heter 
Mårten Uhlén. När detta skrivs 
seglar han mellan Azorerna 
och Irland. Om vindarna vill väl 
anlöper han Brännö Husvik i 
mitten av juli.

Hemma på Södra Åreskiftet 
håller mamma Ingela Mårtensson 
koll på det fina Attefallshuset 
så länge.

– Det är verkligen compact 
living. Jag tycker Mårten har fått 
in väldigt många funktioner på 
de 25 kvadraten, säger Ingela.

Mårten jobbar i byggbran-
schen och har ritat och byggt 
huset själv.

– Det var väl egentligen bara 
plåtarbetet och det elektriska 
som han lejde bort. Det är en 

väldigt händig son jag har. 
Attefallshuset ligger högt och 

utsikten mot Styrsö är det san-
nerligen inget fel på. Trädäcket 
spiller liksom ut över den kupe-
rade tomten och känns som en 
naturlig förlängning av den stå-
ende väggpanelen – en ovanligt 
harmonisk konstruktion. 

– Huset står tomt nu, men 
Mårtens son Simon kommer att 
bo där i sommar när han jobbar 
som tennistränare på ön, berät-
tar Ingela.
Dök det upp några oväntade problem 
under bygget?

– Inte vad jag minns, men ef-
tersom tomten är bergig blev ju 
avloppet en utmaning. Nu ligger 
det ganska ytligt och vi brukar 
stänga av vattnet på vintern så 
att det inte fryser, säger Ingela.

Ingela Mårtensson: Detta är verkligen compact living

I det lilla pepparkakshuset vid Saltholmens kallbadhus 
serverar vi goa pizzor, smarrig antipasti och naturligt vin. 
Öppet alla dagar i veckan från kl 12.00 till sent. Välkomna!

ADRESS: SALTHOLMSGATAN 60.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM OCH FACEBOOK @PARADISETSALTHOLMEN 

NYHET MINIGOLF!

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
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Södra  
Åreskiftet 16

Planlösning: 
Vardagsrum och kök 
i öppen planlösning, 
sovrum och badrum.

Byggår: 2017.
Arkitekt: Mårten 

Uhlén.

Familjen Mårtensson/
Uhlén har fin utsikt 

mot Styrsö från sitt 
Attefallshus.
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BRÄNNÖ EN FÅRÖ. En plasteka kommer lastad – med får!
Varje sommar tar Lena Kullberg på Brännö ut sina djur på 
sommarbete på öarna.

– Att ha djur som betar är ett sätt att hålla landskapet  
öppet, säger Lena.

Text: YASEMIN BAYRAMOGLU  Foto: NILS PETTER NILSSON

ÄN FINNS DET  
HOPP FÖR FÅREN!

➔

Namn: Lena Kullberg.
Ålder: 59 år.
Familj: Maken Roger, 
55, och barnen Emil, 
26, Johanna,24, och 
Valdemar, 18.
Gör: Jobbar som 
sjukgymnast på 
75 procent. Har 
dessutom får, höns 
och bin. 14 tackor, 
en bagge och en hel 
hoper lamm ingår i 
besättningen.
Drömmer om: Att 
bli ännu mer själv-
försörjande med 
mjölkfår.

EN MAN, TRE  
BARN OCH EN  
MASSA LAMM

Hoppilandfåret visar 
hur man snyggast tar 

sig i land på holmen 
utanför Lönndal.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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B
rännö har en lång tradi-
tion av lantbruk i det lilla 
formatet. Männen jobbade 
på sjön medan kvinnorna 
tog hand om djuren. Nu-

mera gör närheten till stan att man 
kan kombinera en jobbvardag i city 
med lantlivet i skärgården.

Så gör Lena Kullberg, vars släkt har 
anor på ön minst 400 år tillbaka i 
tiden.

– Jag vet inte hur länge min släkt 
haft får, men morfar var på sjön och 
mormor skötte både får, hönor och 
grisar samtidigt som hon hade en 
garnaffär här på ön där hon sålde 
sin egen ull. Nu har mamma och jag 

fåren ihop, säger Lena.
I dag är det dags för två tackor, en 

bagge och två lamm att knalla i väg 
ner till Lönndal där Lenas plasteka 
väntar. Men först ska de klippas. 
Lena klipper för hand med en vanlig 
sax och försöker hålla ihop pälsen 
i stora sjok. Hon gillar tanken på 
självhushållning och att ta vara på 
allt. Huset är fullt av fällar – av alla 
sorter  – och hon har bland annat 
låtit färga skinn och har sytt mobil-
fodral. För att inte tala om allt kött 
och alla korvar som hon fyllt frysar 
och förråd med.

– De säger att lammköttet smakar 
väldigt gott när djuren betat på salt-

ängar. Men jag har inget att jämföra 
med, jag har aldrig ätit annat lamm-
kött än vårt eget, säger Lena.

Lena sätter halsband om tackorna 
och baggen och tar en hink med 
spannmål i handen som lockbete. 

VÄL NERE I LÖNNDAL står Lenas make 
Roger redo att hjälpa till att lyfta ner 
djuren i båten. Det blir ingen lång 
båtfärd. En av holmarna alldeles i 
närheten är målet.

– Den här ön är ganska liten, så 
här kan de bara vara ett tag, sedan 
måste vi flytta fåren till nästa ö. 
Men på Galterö är det stort; där kan 
de beta hela sommaren, säger Lena.

”Brännö är ganska 
litet, fåren måste 
flyttas till nästa ö
ganska snart”

En välkänd profil 
med lamm och 
får i släptåg på  

väg mot hamnen 
i Lönndal.

Lena 
upholds an 
age-long 

tradition of tending 
sheep on the islands, 
following in the 
footsteps of ances-
tors having lived 
here for more than 
400 years. The herd 
includes 14 ewes, a 
ram, and a bunch of 
fluffy lambs. Every 
season she moves 
the sheep around to 
graze on the nearby 
islets, and takes care 
of their wool. Not 
baaaaaad! 

BRÄNNÖ’S 
SHEEP BRINGING  
SHEAR JOY 

➔
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fokus  •  styrka  •  balans

SOMMARYOGA 2019
måndag – torsdag • 24/6 – 1/8 • kl. 10 –11.30
Pris: 140 kr/gång • 500 kr/4 ggr • 1500 kr för hela sommaren

Plats: Jydeklovan 11, Brännö
Välkommen!  Andrea Hedenskog • 0731012330

• yogakurser hela året
• klasser på olika nivåer
• helgworkshops & retreats

• gravidyoga
• privata konsultationer
• företagsyoga

Foto: Bibbie Friman
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Det finns dammar med sötvatten 
på öarna där hon sätter ut djuren. 
Men de behöver förstås tillsyn varje 
dag ändå, även om det finns mer 
mat än man kanske kan tro.

– Får älskar tång och brukar 
äta den direkt, sedan äter de även 
ljung, lavar och annat som de hit-
tar, säger Lena.

FÖRSTA TACKAN HOPPAR i land med 
ett tjusigt skutt. Baggen också. Men 
så kommer två andra baggar som 
redan bosatt sig på ön och möter 
upp. De är inte alls glada över säll-
skapet och utmanar Lenas bagge. 
Lena låter dem hållas ett tag, men 
det känns inte bra, utan det blir till 
att packa ner fåren i båten igen och 
fara till Galterö.

Väl i land hittar fåren snabbt 
mat och sedan dröjer det inte länge 
innan de knallar i väg utan minsta 
antydan till farväl.

Här på Galterö är det flera 
fårägare som låter djuren beta på 
sommaren.

– Men det är aldrig problem med 

att hitta sina egna djur. De brukar 
hålla ihop och jag vet alltid var jag 
ska hitta dem, säger Lena.

Lenas barn är inte så där över-
drivet imponerade av mammas 
passion...

– Nä, de tycker att jag är lite pa-
tetisk –  och pinsamt för ön! Andra 
kanske tycker att jag är ett pitto-
reskt inslag i miljön, säger Lena och 
skrattar.

BARNENS MILDA INTRESSE är inget som 
bekymrar henne.

– Jag tänker att det går över!
Familjen bor precis invid gärdet 

där fåren går på vintern. På som-
maren är det dags att odla hö för 
vintern på markerna och då får 
fåren –  och lammen – snällt åka på 
semester på öarna runt omkring. 
Förr gick såväl kor som får och 
betade på ön. Då fick de boende 
sätta staket kring det de var rädda 
om. Nu har alltså djuren fått träda 
tillbaka, vilket fått till följd att Brän-
nös växtlighet ökat enormt mycket 
på senare år.

Lena
klipper

sina får 
för hand  

med en  
vanlig 

sax

Lenas släkt har 
bott på Brännö 

i minst 400 år 
–  då klipper man 

sina får  såklart 
på traditio- 

nellt vis. 

Artikeln har tidigare 
varit publicerad i 
Land lantbruk.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
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För fjärde året i rad vann RK Galären 
från Brännö den klassiska Sillarodden i 
Ronneby. Här berättar ordförande Göte 
Westberg om hur klubben arbetar.

Roddklubben Galären som har sin 
bas i Husvik, ror smäckra och sjö-
säkra båtar med lite av vikingastuk. 
Båtarna härstammar från ögruppen 
Färöarna i Nordatlanten.

Klubben förfogar över fyra trä-
båtar för sex roddare plus en båt 
i glasfiber där en av våra träbåtar 
varit gjutmall. Den är alltså en exakt 
kopia. Ytterligare ett nytt plastskrov 
ligger på varvet. Det inreds för när-
varande av några medlemmar som 
lämnat hemmet och gräsmattan
för ideellt arbete.

PLASTBÅTEN har möjliggjort vinter-
rodd även i späd is, något som 
annars är förkastligt för en träbåt. 
Damlagen har tagit fasta på det och 
ror på söndagarna året runt. Herr-
arna visar sig först när rabatterna 
börjar blomma.

Båtarna är lättrodda och eleverna 
i Brännö skola är återkommande 

gäster med några roddpass under 
terminen. Även andra skolor kom-
mer också gärna och prövar på.
Galärens ”Rodd- och strandskola” 
lockar många unga under två läro-
rika dagar i början av augusti. 

SOMMARTID MÖTER VI grannöarna i 
några roddkamper och så tar vi med 
oss en eller flera båtar på trailer till 
någon rolig tävling på annan plats. 
Ronneby är ett sådant mål som lig-
ger oss varmt om hjärtat. Inte bara 
för att vi varit mycket framgångs-
rika där, utan lika mycket för det 
fina bemötandet vi fått.

GALÄREN HYR också ut båtarna och
styrman till företag, kompisgäng, 
bröllopsrodd med mera. Förra som-
maren besöktes vi av bland annat 
Chalmers, Universitetet och Skat-
teverket. Uppemot 70 personer var 
igång och tävlade samtidigt. 

Kontakta Göte Westberg, ordförande  
i Galären på telefon 031-970437 eller  
mail: gote.westberg@gmail.com

Ny seger för Brännölaget
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”Klanen Westberg”  
från Galären var  
återigen snabbast  
i Sillarodden i Ronneby.

All year 
round you 
can see 

members of the 
award winning ro-
wing club taking the 
boats out for a spin 
around the islands. 
The club has both 
wooden boats and 
plastic boats (enab-
ling rowing in colder 
climates), that can 
also be rented out, 
coxswain and all.  

BRÄNNÖ’S  
ROWING CLUB
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1976 fick jag i uppdrag av 
Brännöföreningen att göra 
ett kalenderblad. Det lät lite 
tråkigt, så det blev 
ett litet åttasidigt 
häfte istället, med 
information, viktiga 
telefonnummer med 
mera. Mina kollegor 
i Idrottssektionen 

Tore Valderås och Reinhold 
Kristensson hjälpte till att 
skaffa annonsörer. Så rullade 
det på åren framöver, men 

ingen anade väl då 
att Brännöbladet 
skulle existera och 
fortfarande utvecklas 
44 år senare. 
 GÖTE WESTBERG

CITATET

BRÄNNÖ I SIFFROR

Vi blev dubbelt  
så många på 30 år

BOFASTA PÅ BRÄNNÖ 
KÄLLA: SBC

441

1988 1993

592

1998

686

2003

771

2008

804

2013

873

2018

895

”Att bo på Brännö  
är att bli sitt  
sanna jag” 
MARIA LJUNGSTRÖM,
inredningsbloggare 

Brännöbladet
Allra första

Birgitta Westberg, Katarina 
(Karlsson), Charlotta Gab-
rielsson och Tomas Olsson, 

hjälps åt att vika och  
häfta det första  
Brännöbladet.

47
Så många flakmoppar stod  
parkerade i Rödsten 2019-06-04 
klockan 16.57. 
Källa: Ylva Jarenäs, som räknade noggrannt!

SIFFRAN

Vad är bra med att bo på Brännö?

3Lena Lusack, 72,  
Skogsgapet

– Lugnet och 
naturen. Att 
det är frisk luft. 
Och det sociala 

livet betyder mycket. När 
man har varit sommargäst så 
länge så känner man folk, det 
gjorde det lätt att flytta hit.

Hans Bränning, 76,  
Åreskiftet

– Det är så 
lugnt och 
skönt här på 
Brännö. När 

man kommer från stan så 
känns det som att komma till 
en annan värld.
 

Bernt Andersson, 65,  
Kroken

– Det är 
barnvänligt, en 
orsak till att vi 
flyttade hit när 

vi hade barn i dagisåldern. 
Att kunna promenera ut 
till Galterö uppskattar jag 
mycket också.

SVARAR

ENKÄT: YLVA JARNENÄS
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Brännö vägförening listar här de 
största utmaningarna för verksamhe-
ten för sommaren och hösten 2019. 

1 Brännö Rödsten
Brännö Rödsten är i behov av 
ett ansiktslyft kosmetiskt, men 

främst för säkerhet, arbetsmiljö och 
funktion. Samfällighetsföreningen 
som markägare och Vägföreningen 
med tillfartsvägar har samarbetat 
via en styrgrupp, workshop, entre-
prenörer, politiker och EU-medel. 
Arrende är signerat på 25 år med 
Trafikkontoret. Planen är mudd-
ring, frakt/sopkaj och flytbrygga för 
persontrafik.

2 Ökad säkerhet
Breddning av Rödstensvägen är 
ett måste. Varför? Vid färje- 

anlöpen möts ett ”Vasalopp” som 
ska till ön, stressade trafikanter som 
ska hinna med båten och samtidigt 
kanske flera fordon, på en liten kon-
fliktyta. Tillbuden är många. Obs! 
Max 20 km/h råder för alla.

3 Höjd vägavgift - varför?
Säkerhet och hållbarhet över 
tid är mål att arbeta efter. När 

en vägsträcka iordningställs priori-
terasavvattning om möjligt. Dyrare 
kortsiktigt men inte för en framtid. 
Underhållsbehovet är stort.

4Omtanke
Sikten i korsningar, utstick-
ande grenar, skymd gatubelys-

ning ger styrelsen stort merarbete. 
Välklippt grönska hela året gäller. 
När du inte ombesörjer din grönska 
får vägföreningen betala avverk-
ningen. För varken styrelsen eller 
ni uppskattar ju dörrknackning. Ett 
annat alternativ är ett besök av en 
inspektör från stadsbyggnadskonto-
ret. Tack alla ni som bryr er.

5 Motioner
Flertalet motioner angående 
trafiken på ön behandlades 

på årsmötet. Främst mopedfrågan. 
Sju-åtta starka personer tog på sig 
arbetet med att utreda och åter-
komma. Information är efterfrågat. 
En tv med rullande text är uppsatt 
vid affärsplanen. Vägföreningens 
hemsida uppdateras ofta och brev 
till alla fastighetsägare är utskickat 
med fakturan.

Förmaningarna är många från den 
välvilliga styrelsen och medlemmar-
na i Brännö vägförening, men för-
hoppningen är stor, att fånga trivsel 
och trygghet i vårt gemensamma, 15 
kilometer långa, vägnät.  

                                                         HENRIK SJÖSTRAND

Trevlig sommar önskar ordföranden 
vid pennan och styrelsen i Vägfören-
ingen på Brännö.

PS. Där det finns en vilja, dit finns 
en väg.

The Brännö 
Road as-
sociation 

works towards safe 
and well functio-
ning infrastruc-
ture, covering 15km 
of roads and more. 
Please remember 
the speed limit of 20 
km/h throughout the 
island!

MESSAGE FROM  
THE ROAD  
ASSOCIATION

5 viktiga från Vägföreningen

I ur och skur har ett antal Brännöbor 
grävt, sågat, släpat träd och sten-
bumlingar, flisat och byggt. Och i april 
kunde så Brännös nya utegym invigas.

På gymmet, som ligger vid Hag-
gårdsvägen mitt emot kyrkogården, 
finns stationer eller redskap där du 
kan träna olika delar av kroppen.

Vid ett par tillfällen har Ibert Jo-
hansson och Fridtjof Thoen arrangerat 
genomgångar av de olika statio-
nerna. En av dem som var på plats 
då var Lena Ernst Lagergren.  

– Det här blir en fantastisk mötes-
plats som gör att vi får bättre hälsa. 
Jag tänker att gymmet kan ta mig 
längre från kyrkogården, säger Lena 
och pekar över vägen mot gravarna.

TANKEN ÄR att det ska fungera som 
en mötesplats för alla åldrar. Och 

Brännös nya utegym
PROMOTING  
FITNESS  
ON BRÄNNÖ

Getting in 
shape has 
never been 

easier - earlier this 
year the outdoor gym 
on Haggårdsvägen 
was opened to the 
public. Thanks to the 
efforts of energetic 
volunteers, the gym 
is now available to 
all those seeking to 
improve their overall 
fitness levels through 
fun and simple 
exercise. 

att den ska kunna fortsätta att växa. 
– Det finns ju mer yta att bygga 

vidare på. Min tanke är att platsen 
kan fortsätta att utvecklas utifrån 
idéer av dem som använder gymmet 
berättar Ibert Johansson, som lett 
det praktiska arbetet med att bygga 
utegymmet.  

FLERA AV  öns verksamheter har 
också bidragit med praktiskt arbete. 
Brännö Bys skifteslag har upplåtit 
marken och sponsrat material.

– Det blev ett bra tillfälle att göra 
detta nu. Dels har vi fått önskemål 
om ett utegym på ön tidigare, dels 
har vi haft ett tillsynsärende om att 
marken där var skräpig, så nu såg vi 
en möjlighet som blev bra för alla, 
säger Tim Borg, ordförande i Brännö 
Bys skifteslag.

 STINA HALL HELLQVIST

Ibert Johansson 

visar olika övningar.
Lena Ernst Lager-

gren testar  

öns nya gym.

Fridtjof Thoen 

demonstrerar  

hur redskapen  

kan användas.

Flera Brännö- 

bor lockades till 

introduktion  

av gymmet

30  BRÄNNÖBLADET # 2019  

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI



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.
Info: facebook.com/brannobastu

BRÄNNÖ BYS SAMFÄLLIGHETS- 
FÖRENING (Byalaget)
Samfällighetsföreningens huvud-
sakliga uppgift är att förvalta 
föreningens samfälligheter som 
till exempal Känsö och hamn- och 
vattenområden. 
Infor: brannoby.se

BRÄNNÖ FILMSÄLLSKAP
Filmsällskapet arrangerar filmvis-
ningar ca tio gånger per år i olika 
lokaler på ön, varav en filmfest i ok-
tober och en utomhusbio i augusti.
Info: facebook.com/brannofilm-
sallskap  
Kontakt: Barbro Östlund, barbro.
ostlund@gmail.com

BRÄNNÖFÖRENINGEN
Brännöföreningen arrangerar 
idrottsaktiviteter och kulturevene-
mang, hyr ut lokaler, ansvarar för 
underhåll av badplatser och ger ut 
Brännöbladet.  
Info: brannoforeningen.se (se 
sidorna 40–51).

BRÄNNÖ KYRKOFÖRENING
Brännö kyrka byggdes på 1950-talet 
och ägs av Brännöborna. Utöver 
gudstjänster, vigslar, dop och 
begravningar erbjuder kyrkan även 
verksamheter som körer, konserter, 
föredrag och barn- och föräldra-
grupper. 
Info: facebook.com/Brännö-Kyrko- 
förening-254763298000429

BRÄNNÖ VÄGFÖRENING
Föreningen förvaltar de vägar som 
ingår i vägföreningen på Brännö.  
Info: brannovagforening.se 

BRÄNNÖ AMNESTYGRUPP
Amnestygruppen bildades 1985 och 
arbetar för att påverka regeringar i 
att släppa människor som fängslats 
för sina åsikters skull och som inte 
har tillgripit våld. Gruppen ordnar 
informationskvällar med film och/
eller föredrag och andra aktioner 
på ön.
Kontakt: Gill Widell, widell.gill@
gmail.com

BRÄNNÖ TENNISKLUBB
Klubben har en av de absolut 
vackrast belägna tennisbanorna 
i skärgården. Sandviksdalen är 
platsen och underlaget hardcourt. 
Klubben arrangerar varje år tennis-
skola (se annons på sidan 13) och 
ett klubbmästerskap i månadsskif-
tet juli-augusti.
Kontakt: Kai Lingheimer, 0707-
781818.

BRÄNNÖ SJÖSCOUTER  
LOTSARNA
Vi är ett gäng föräldrar på Brännö 
som har dragit igång avdelningen 
Lotsarna, i Göteborgs sjöscoutkårs 
regi, här på Brännö. Känner du, ung 
som gammal, att du kan bidra med 
kunskap om knopar, segling, Brän-
nös historia,  första hjälpen, tälja 
med kniv, eller något annat, så hör 
av dig till oss!  
Kontakt: lotsarna@ gsjo.org 

BRÄNNÖ NATURVÅRDS- 
FÖRENING
Naturvårdsföreningen arbetar med 
natur- och landskapsvård på Gal-
terö samt underhåll av naturstigar 
på Galterö och västra Brännö.  
Kontakt: Lars Hellman (ordföran-
de), lars.hellman51@telia.com, 
031-970691.

RODDKLUBBEN GALÄREN
Motionsrodd och/eller tävling i 
lätta båtar för sex personer. Även 
uppskattad aktivitet för företag, 
föreningar, vid bröllop och fest.
Info: facebook.com/groups/4376
02586252824/?ref=group_header 
Kontakt: Göte Westberg,  
gote.westberg@gmail.com

BRÄNNÖ JAKTVÅRDSKLUBB
Den största aktiviteten infaller 1 
oktober–31 januari då cirka hälften 
av medlemmarna och inlånade 
hundförare försöker att hålla nere 
rådjursbeståndet på ön. 1 augusti – 
15 mars är det tillåtet att jaga räv. 
Kontakt: Patrik Nykvist, ordfö-
rande, 0734-222642

en klubb för alla
På Brännö finns
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UNDER ANDRA HALVAN av 
1800-talet emigrerade fler än 
en miljon svenskar, främst 
till Amerika. De flesta passe-
rade Göteborg på sin väg till 
det förlovade landet. Även 
från Brännö var det många 
som gav sig iväg. Några kom 
tillbaka, andra blev kvar 
resten av livet.

ÅRETS TEMA i Brännö Lagård 
handlar om emigrationen. 
Om John i Hagen och Maja 
Hansson och Olle Andreasson 
och några av de andra Brän-
nöborna som for iväg. Vad 
fick dem att bestämma sig? 
Vad väntade dem på andra 
sidan det stora havet?

Träffa också tre Brännö-
bor som i vår samtid lämnat 
sina hemländer för Brännö. 
Vilka skillnader och vilka 
likheter finns det i deras 
berättelser jämfört med 
1800-talets migranter? Har 
du kanske en egen migrant-
historia att dela med dig av? 
Kom till Brännö Lagård och 
berätta din historia!

Utställningen öppnar på 
nationaldagen den 6 juni 
kl. 11.30. Brännö Lagård är 
därefter öppen varje söndag 
i juni-augusti kl. 11.30-15.30. 
I juli även på onsdagar, 
samma tid. 

Brännöborna 
som emigrerade
till Amerika
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Maila till  

tony@henschel.se 

så kommer ni med  

i nästa upplaga 

 av Brännö- 

bladet!  
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JUNI
Galterövandring. Samling affärsplan 10.00.
Brännö Värdshus: Mats Westling  Konsert och Storytelling.
Brännö Lagård öppnar. Årets temautställning: Emigrationen. Se sid 33.
Brännö Värdshus: “Inn Sessions”  Final.
Brännö Värdshus: Majornas 3dje Rote.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Midsommarfirande på fotbollsplan! Se sid 40.
Brännö Varv: Midsommarbuffé med sommarpaj och kaffe.
Gudstjänst på Utkiken med Elise Friman. Ulla-Britt Andersson på fiol. 
Brännö Varv: Midsommardagens Pizzabuffé.
Brännö Varv: World Culture Club.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Simskola 24 juni–19 juli, måndag till fredag. Se sid 41.
Tennisskola 24–28 juni. Se sid 13.
Dans på Brännö Brygga. Bagland och Bop. Se sid 46.
Pröva-på-rodd för damer och herrar i Husvik. 
Brännö Värdshus: Rookie Riot  Bluegrass och American roots musik .

JULI
Tennisskola 1–5 juli. Se sid 13.
Brännö Värdshus: Måndagsklubben visor m.m.
Brännö kyrka: Sommarkonsert med Brännö och Styrsö körer
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Dans på Brännö Brygga. Leif Goes On. Se sid 46.
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb, husband med gästartist.
Brännö Värdshus: Thorsten Flinck.
Beachvolleycup. Se sid 42.
Brännö Värdshus: Henrik Wallgren med band.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Värdshus: Måndagsklubben visor m.m.
Fotbollsskola 9–11 juli. Se sid 44–45.
Brännö kyrka: Eva Kruse och Christian Jormin
Brännö Värdshus: Staffan Hellstrand.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 33.
Simborgarkväll i Ramsdal. Se sid 41.
Dans på Brännö Brygga. Brännöpojkarna. Se sid 46
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb, husband med gästartist.
Lillen cup. Se sid 41.
Hunk cup. Se sid 42.
Brännö Värdshus: Partypatrullen/ Jsons Våning.
Jazz i Gröna vik (inställt vid regn). 
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Varv Visfestival: NYPREMIÄR! 15.00–23.00. Insläpp från 13.00.
Brännö Värdshus: Måndagsklubben, visor m.m.
Brännö kyrka: Ida Andersson sjunger Edith Piaf
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Värdshus: David Urwitz.
Dans på Brännö Brygga. The Betsy. Se sid 46
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb,  husband med gästartist
Brännö Varv: Micke Myllie
Simpromotion i Ramsdal.

Lör 1
Lör 1
Tors  6
Lör 8
Lör 15
Sön 16
Fre 21
Fre 21
Lör 22
Lör 22
Lör 22
Sön 23
Mån 24
Mån 24
Tors 27
Lör 29
Lör 29

Mån 1 
Mån 1 
Tis 2 
Ons 3 
Tors 4  
Tors 4 
Fre 5
Lör 6 
Lör 6 
Sön 7 
Mån 8  
Tis 9 
Tis 9 
Tis 9 
Ons 10 
Ons 10 
Tors 11 
Tors 11 
Fre 12 
Lör 13 
Lör 13 
Lör 13
Sön 14 
Sön 14 
Mån 15 
Tis 16 
Ons 17 
Ons17 
Tors 18 
Tors 18
Fre 19 
Lör 20 

10.00

11.30–15.30

11.30–15.30
16.00–18.00
13.00–19.00

13.00–19.00
19.00
11.30–15.30
10.00–12.00

19.30–22.00
10.00

11.30–15.30
19.30–22.00

10.00

11.30–15.30

11.30–15.30
19.00–21.00
19.30–22.00

16.00–18.00
11.30–15.30

11.30–15.30

19.30–22.00

13.00

11.30–15.30

11.30–15.30

10.00–13.00
19.30–22.00

10.00

11.30–15.30

19.00

19.30–22.00

10.00
11.30–15.30

18.00
19.30–23.00
11.30–15.30

10.00

11.30–15.00

19.00
11.30–15.00
11.00–16.00

11.00–16.00

11.00

11.00–16.00

Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö kyrka: Gudstjänst
Brännö Värdshus: Måndagsklubben visor m.m.
Brännö kyrka: N’duo
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö varv: Kjell-Ingvars Quizz. Tid annonseras senare.
Friidrottsskola 25-26 juli. Se sid 43.
Dans på Brännö Brygga. Sommarsällskapet. Se sid 46.
Brännö Värdshus: Torsdagsklubb, husband med gästartist.
Brännö Värdshus: Cosmetisk Heesvijk.
Brännöloppet i tre distanser. Se sid 43.
Brännö Varv: Dafgård och Tommy ”Trumma”. Tid annonseras senare.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Värdshus: Lily Arbor med band.
Brännö Varv: Peter Simson.

AUGUSTI
Rodd- och strandskola för barn. Tid och plats annonseras senare.
Dans på Brännö Brygga. Brännöpojkarna. Se sid 46.
Rodd- och strandskola för barn. Tid och plats annonseras senare.
Brännö Varv: ”På kryss med Taube”. Tid annonseras senare.
Brännö Vrädshus: Posörerna.
Ö-loppet. Start kl 10.00 på Styrsö.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Värdshus: Lasse Dahlquist-dagen.
Brännöföreningens sommarmöte för alla medlemmar i Brännögården.
Dans på Brännö Brygga. Stackars Pojkar och Brännöpojkarna. Se sid 46.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö kyrka: Elin Ljungkvist och Spättorna.
Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening. Samling affärsplan 10.00.
Brännörodden. Tid och plats annonseras senare.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö kyrka: Gudstjänst.
Brännö Varv: Micke Myllie.
Brännö Varv: Nidingen.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 33.
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer  
och i en samlingsutställning i Brännögården.

SEPTEMBER
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer  
och i en samlingsutställning i Brännögården.
Brännö Värdshus: Mr Walker.

OKTOBER
Arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik (preliminärt datum).

DECEMBER
Julvandring på Brännö.

Sön 21 
Sön 21 
Mån 22 
Tis 23
Ons 24 
Ons 24 
Tors 25 
Tors 25 
Tors 25 
Fre 26 
Lör 27 
Lör 27 
Sön 28
Ons 31 
Ons 31

Tors 1 
Tors 1
Fre 2
Fre 2
Lör 3 
Lör 3
Sön 4
Sön 4
Tis 6 
Lör 10 
Sön 11
Tis 13 
Lör 17 
Lör 17 
Sön 18
Sön 18
Tors 22
Sön 25
Lör 31
Lör 31

Sön 1 

Lör 7

Sön 13 

Sön 8
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111
grejer  

att göra 
i sommar

OBS! Med reservation för ändringar! Se lokala anslag och på brannoforeningen.se   För mer information om Värdshusets arrangemang, se brannovardshus.se    För Brännö Varvs arrangemang, se Facebook – Café varvet på Brännö
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Vi sitter ner vid bordet på den lilla 
scenen i baren på Café Varvet. Det 
känns självklart, för scenen är något 
av Lasses andra hem. Han har gjort 
runt hundra spelningar med Brän-
nöpojkarna på dansen på Brännö 
brygga – och många, många fler 
runt om i Västsverige med bandet 
Majornas 3dje Rote. Utöver sitt eget 
spelande har han också arrangerat 
både Brännö Visfestival och Brännö 
rundgång. 

– Första visfestivalen körde vi 
1997, med Sonya Hedenbratt och Ste-
fan Sundström som dragplåster, säger 
han och ler åt minnet. 

700 GÄSTER KOM till gräsmattan utan- 
för Brännö Värdshus och succén 
var ett faktum. Men i takt med att 
åren gick föll allt mer av ansvaret 
på Lasse. Och de sista fem åren var 
han i princip ensam ansvarig för 
festivalen.

– Visst hade jag mycket hjälp, 

Lasse Gustafsson

Ålder: 65. 
Yrke: Speciallärare 
Burgårdens gymna-
sium.
Familj: Hustrun 
Catharina och barnen 
Klara, Nisse och 
Agnes.
Aktuell: Spndeln i 
nätet på  Brännö Varv 
Visfestival.

men mitt kontrollbehov gjorde att 
jag skötte allt från att boka artister 
och bygga scen och se till att nån 
lagar mat till efterfesten och så 
vidare. Allt arbete var ideellt och jag 
gick in som i en bubbla inför varje 
festival. Jag var dålig på att be folk 
om hjälp. Och trots att det var bland 
det roligaste jag gjort kändes det 
rätt att lägga ner efter tio festivaler, 
säger han.

Tioårsjubileet 2006 blev den sista 
visfestivalen. Då varade den två 
kvällar och huvudakten var Eldkvarn. 
En nystart 2011 på Brännö brygga 
blev en engångsföreteelse.

Men nu återuppstår alltså festiva-
len i en uppskalad och mer profes-
sionell tappning. Den flyttar in på 
Varvet och byter då också namn till 
Brännö Varv Visfestival.

– Ja, de ringde i vintras från Var-
vet och frågade mig och det kändes 
väldigt kul att de ville ha med mig. 
Och det har varit enkelt och trevligt 

”ATT VARA PÅ BRÄNNÖ 
BLIR ETT BEHOV TILL SLUT”
I sommar är den tillbaka – Visfestivalen – en gammal och kär tradition. Mycket är nytt,  
men en sak är som det alltid har varit. I trådarna drar Brännöpojken Lasse Gustafsson.

– Kultur och musik är det som gör Brännö unikt för så många människor, säger han.

Text: ESKIL LUNDGREN  Foto: NILS PETTER NILSSON
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Det enda jag kan 
jämföra utsikten 
och känslan från 

Lotsutkiken med 
är känslan jag 

kan få när jag står 
med skidor på kal-

fjället och har en 
stor härlig backe 

framför mig.

EXTRA!

NYPREMIÄR FÖR

VISFESTIVALEN! ➔

BRÄNNÖ’S MUSIC 
FESTIVAL IS  
REINTRODUCED 

After a 13 
year long 
hiatus, the 

popular music festi-
val ”Visfestivalen” is 
now back, much to 
everybody’s delight. 
And just like before, 
Lasse Gustafsson is 
the major general of 
the musical selection. 
The festival will be 
held on July 14th at 
Varvet. 
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• Medicinsk fotvård 
• Pedikyr 
• Benvaxning 
• Hembesök
• Fotvårdsprodukter 

Brännö Fotvård
medicinskt utbildade fotterapeuter

Varmt Välkommen 

Karin Hansson  0735-14 10 38
Ellinor Näslund 0760-46 40 91

Husviksvägen 117 Brännö

Vi finns för att livet är viktigt, för att 
ceremonin kring det sista avskedet skall 
bli den högtid ni önskar. Vi har utfört 
begravningar i Göteborg med omnejd 
sedan 1995.

Första Långgatan 8   031-120 200  www.gbb.nu

Begravning  
Bouppteckning  
Gravsten

Göteborgs Begravningsbyrå

Linda Jemina

att samarbeta. Målet är att skapa 
en festival som får ett gott rykte, 
som kommer att bestå och dit alla 
artister vill komma och spela. säger 
Lasse.

Han ser fram emot en festival 
där han slipper ta ansvar för det 
praktiska utan kan fokusera på 
artisterna. Och han är riktigt nöjd 
med det startfält han fått ihop. 

– Vi har ju ett par riktiga drag-
plåster. Albin Lee Meldau som slog 
igenom stort i ”Så mycket bättre” 
kommer, det blir nåt alldeles extra. 
Sen har vi Pernilla Andersson, Moa 
Lignell och många flera.  

Söndag 14 juli är det som gäller 
och arrangörerna hoppas på stor-
publik och fint väder.

LASSE ÄR URSPRUNGLIGEN från Lidkö-
ping och det hörs fortfarande på dia-
lekten, men han har bott på Brännö 
sedan 1984, då han och hustrun 
Catharina köpte ett sommarhus.

– Det var ju billigt att köpa hus 
här då. Mäklaren ringde till och med 
och prutade med oss för att vi skulle 
ta det, säger han.

De rotade sig snabbt och strax var 
sommarhuset ett åretrunthus och 
de flyttade ut permanent. Något han 
aldrig ångrat.

– Jag känner mig väldigt mycket 
som en Brännöbo, även om jag inte 
har släktingar på kyrkogården.

TROTS ATT MUSIKEN varit en så stor del 
av Lasse Gustafssons liv har han inte 
haft det som yrke, förutom en kort 
period med Majornas 3dje rote och 
Tomas von Brömssen. Då gick han ner 
till halvtid på jobbet som special-
lärare.

– Jag har haft det som hobby och 
har varit glad för det. Det är slitigt 
att vara musiker på heltid och mu- 
sikvärlden är inte rättvis. Jag har 
haft tur och fått en stor publik ändå. 

Lasse har också varit stående med-
lem i Brännöpojkarna på dansbanan 
nere vid Husvik. 

– Det har präglat mig jättemycket. 
Vi har fungerat som ett husband 
och arrangerat fester och festivaler 
också. Vi hade nåt som hette Brännö 
förmågor och det var då man fattade 
hur oerhört många begåvade männ-

Lasses tre favoritplatser på Brännö med omnejd

Galterö huvudUtkiken

Det är  
slitigt att 

vara musiker 
och musik-
världen är 
inte rättvis

’’
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Brännö Brygga

321
”Den här platsen och att få spela 
med Brännöpojkarna i snart tjugo 
år har verkligen präglat mig.”

”Att sitta vid Utkiken och se solen 
gå ner är det bästa som finns. 
Det har jag gjort många, många 
gånger.”

”Jag gillar att komma hit, för 
att fika, ta ett bad och kika på 
horisonten, Vinga och Böttö.”

iskor som finns här på ön. Det var 
helt enormt. Det var första gången 
jag hörde Per Umaerus och Henrik 
Wallgren till exempel. 

HAN HAR JUST FYLLT 65 och ska nu 
varva ner lite. Det betyder ännu fler 
timmar på Brännö och det ser han 
fram emot. Just kombinationen av 
vänner, kultur, stillhet och havet är 
det som gör Brännö speciellt tycker 
han. 

– Jag kan inte tänka mig ett bättre 

ställe att vara pensionär på. Att vara 
på Brännö blir ett behov till slut, 
säger han.

Han gillar att promenera, och tar 
gärna en tur till Galterö huvud. Men 
ännu mer gillar han att sitta uppe 
vid Utkiken. Många är kvällarna när 
han suttit där och njutit av stillhe-
ten och solnedgången över havet.

– Det är det bästa som finns. Det 
känns lyxigt och nästan overkligt. 
Och då kommer tanken: Bor jag verk-
ligen här?, säger Lasse Gustafsson.
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Måndag 24 juni startar simskolan 
i Ramsdal för åttioförsta gången.

Simskola och märkestagning 
erbjuds måndag–fredag vecka 
26, 27, 28 och 29. Inskrivning sker 
på plats i Ramsdal måndagen 
den 24 juni kl 10–12. 

Märkestagning kl 12–14.

Simskola erbjuds som:
Fyraveckorsperiod. Kostnad: 800 
kr för medlemmar och 1 000 för 

ickemedlemmar OM anmälan 
görs 24 juni (eller tidigare)

Tvåveckorsperiod, vecka 26–27 
eller vecka 28–29. Kostnad: 400 
kr för medlemmar och 500 för 
ickemedlemmar.

Avgiften kan betalas kontant 
vid anmälan eller till Brännöför-
eningens bankgirokonto eller 
Swishnummer. Ange barnets 
namn och ”Simskola” på inbetal-
ningen.

Bankgiro: 5234-1245
Swish: 123 073 76 68

Simlärare är Linnéa Nordmark, 
Hanna Karlsson och Mika Grinell.

Onsdag 10 juli kl 19 är det tradi-
tionsenlig simborgarkväll.

Simskoleavslutning och sim-
promotion sker lördag 20 juli.

    MID
SOM
    MAR
FEST!

15.45 Flaggparad  
från Affärs- 

plan, Brännö Handel.
16.00 Dans runt 

majstången till 
levande musik och sång.  
Vi håller på till ca 18.00.

10.00 Vi träffas vid fot-
bollsplan för att klä 

majstången. Ta med björkris, 
sax och några fina blommor.

Vi ordnar fiskdamm för barnen, chokladhjul, lotterier och försäljning av kioskvaror. 
Brännöföreningen önskar alla hjärtligt välkomna!

Välkommen till fotbollsplan fredag 21 juni - här är programmet

SIMSKOLAN I RAMSDAL

Vi spelar med mixade lag som vi delar in på plats.  
Plats: Fotbollsborgen på fotbollsplan
Datum: Fredag 12 juli 2019  
Ålder: 6-13 år
Tid: Samling vid fotbollsplanen kl 9.30.
Anmälan: Anmäl ditt barn på plats den 12 juli. 
Ingen föranmälan behövs.

https://brannoforeningen.se/aktiviteter-
for-barn/lillen-cup/

LILLEN
CUP12

 JU
LI
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FRIIDROTTS-
SKOLA25

-26
 JU

LI

Alla barn mellan 8 och 13 år är varmt  
välkomna till Friidrottsskolan.
När: 25–26 juli.
Var: Fotbollsplanen på Brännö.
Ålder: 8-13 år.
Tid: Friidrottskolan pågår kl 10.00–12.30  
båda dagarna.
Ledare: Anders Palmqvist

l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/ 
friidrottsskola/

Stora loppet: För alla mellan 15 och 100 år. Distans: ca 
6,5 km. Starttid: kl 11.00.
Mellanloppet: För alla mellan 0 och 14 år. Distans: ca 2 
km. Starttid: kl 12.00.
Lilla loppet: För barn 0–7 år. Distans: runt skolan och 
Brännögården. Starttid: kl 12.30.

l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/lilla-
loppet/ 
l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-barn/
mellan-loppet/ 
l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-vuxna/
brannoloppet/stora-loppet/ 

BRÄNNÖ-
LOPPET27

 JU
LIHUNK

CUP13
 JU

LI

För alla er som älskar fotboll och är sugna på att visa 
vad ni går för – dra ihop ett lag med fyra utespelare, en 
målvakt och max tre avbytare.
När: 13 juli. Samling kl 10.00.
Var: Fotbollsplanen på Brännö.
Ålder: över 15 år.
Kontakt: Olle Johnels.

l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-vuxna/ 
hunk-cup/ 

BEACH-
VOLLEYCUP

6 J
UL

I

När:  lördag 6 juli.
Var: Volleybollplanen utanför Brännö skola.
Tid: Första matchen börjar kl. 10.00.
Lag: Två personer i varje lag, alla kombinationer är 
tillåtna.

l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-vuxna/
beachvolleycup/

Elcykelbutiken i Göteborg  info@elcykelbutiken.se
Seminariegatan 2   Tel 031-217701
413 13 Göteborg

www.elcykelbutiken.se

LÅDCYKLAR 

Lådcyklar och 
Lastcyklar med 
elassist.
Stort utbud

Gör din altan, balkong eller 
brygga ännu mysigare med  
Cit i Lä® - en flexibel höj-  
och 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.

Blåsväder?

Beatrice Lesslies gata 7, 431 21 Västra Frölunda
Tel: 031- 89 43 20

www.fpglas.se  |  info@fpglas.se

Höj- och sänkbara glasräcken 
i världsklass

&
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Tollebackens
Byggtjänst
Kontrollansvarig enligt 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

Hyr 
Brännö 
Utkik

Ska ni fira 
något eller 

ha gäster 
på picnic?

Kontakta Bo Olsson, 0705–686500

FOTBOLLS-
SKOLA9-

11 
 JU

LIAlla barn mellan 7 och 13 år är varmt välkomna till  
fotbollsskolan – nybörjare och de som spelat ett tag!  

När: 9-11 juli. Var: På fotbollsplanen på Brännö.   
Head coach: Olle Johnels.

l brannoforeningen.se/aktiviteter- 
-for-barn/fotbollsskola/ 

Glenn Hysén, IFK Göte-
borg, PSV Eindhoven, 
Fiorentina, Liverpool och 
Gais, gästade fotbolls-
skolan på Brännö  
för några år sedan.
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Foto: NILS PETTER NILSSON

Lämplig för

10
personer
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Merenius Fastighetsbyrå 
Mobil: 0709-40 20 31

Hem: 031-97 08 09
www.merenius.se

  

Kvalitet
ompetens

unskap

KÖSSÖ
BYGG AB

BYGGNATION, ANLÄGGNING & TRÄDGÅRD 0705-400158 kossobygg.se

27 JUNI BAGLAND
Julia Tegelberg, sång
Mika Grinell, bas
Noah Hjulström, klaviatur
Martin Oskarsson, gitarr
Leo Bengmark, trummor
Ella Lindström, tenor/sopransaxofon
Klara Blennermark, trombon
Alicia Malmqvist, trumpet

27 JUNI BOP
Anja Hedenskog, sång/bas 
Tove Edvardson, sång 
Clarissa Löwenström, sång
Albin Kajanus Nilsson, gitarr/bas 
Carl Hultstein, gitarr/piano 
Egil Dahlstedt, trummor

4 JULI LEIF GOES ON
Jenny, sång
Leif, gitarr/sång
Lennart, gitarr/sång
Ingemar, gitarr/sång
Henrik, bas
Mats, trummor

11 JULI , 1 AUG, 10 AUG  
BRÄNNÖPOJKARNA
Roger Alfjärd, bas
Hasse Bergman, tenorsax, klarinett
Lasse Gustafsson, sång
Per Umaerus, sång, mandolin, gitarr
Per Lidén, gitarr
Mikael Colliander, trummor

18 JULI THE BETSY 
Jennifer Jaarnek, sång
Erik Ekström, gitarr, sång
Roberto Söderhäll, gitarr, sång
Martin Hultén, piano
Simon Dahlström , bas
Axel Krantz Vesterberg, trummor, sång

25 JULI SOMMARSÄLLSKAPET 
Alice Nordmark, sång, bas, mandolin
Björn Ericson, sång, gitarr, banjo
Daniel Källgren, fiol 
Mattias Persson, sång, gitarr
Christoffer Ödman, piano, gitarr 
John Petersson, trummor

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

BRÄNNÖ
BRYGGADA

NS
 PÅ
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Sex torsdagskvällar och en lördagkväll 
arangerar vi Dans på Brännö brygga.  
Repertoaren bygger på tradition och  
variation. Dansen startar 19.30 och  
håller på till 22.00 med paus runt 21.00.

Brännöpojkarna

Stackars pojkar The Betsy

Bagland



I år genomförs simskola på Brännö 
för 81:a gången. Många av er var med 
förra året då simskolan firade 80 år. 

I simskolan firade vi lite extra ge-
nom att ha en större promotion än 
vanligt, då vi bjöd in gamla sim- 
lärare. Ett 20-tal simlärare samla-
des vid simskoleboden och utbytte 
berättelser från sju decennier av 
simskola på Brännö. Vid diplomut-
delningen satt gamla simlärare sida 
vid sida med årets simskolebarn.

Under år 2018 hade vi också drag-
hjälp av simborgarmärket som var 

BRÄNNÖ’S  
SWIMMING 
SCHOOL IS GOING  
SWIMMINGLY

For more 
than 80 
years, 

the swimming 
school has 
taught stu-
dents to ”just 
keep swim-
ming”. This 
year, classes 
will be held during 
weeks 26-29, with 
the final graduation 
on July 20th.

regnbågsfärgat och framtaget i ett 
samarbete mellan SLS, Svensk simi-
drott och RFSL. Totalt simmade 232 
personer för ”allas lika rättigheter”  
i Ramsdal under juli månad.

Årets simskola genomförs under 
veckorna 26–29, med simpromotion 
lördag 20 juli. Den traditionsenliga 
simborgarkvällen har vi onsdag 10 
juli. Anmälan till simskolan görs på 
plats, måndag 24 juni kl 10–12. All 
information kommer att finnas på 
affischer och på Brännöföreningens 
hemsida.

Simlärare från sju decennier
Längst bak: Hanna Karlsson, 
Mika Grinell, Linnéa Nordmark, 
Lisa Bradley och Alice Nord-
mark.  

Mellersta raden: Lena Kristians-
son, Eva Adebahr, Karin Sund-
berg (Dalhorn), Caroline 

Jönner, Kicki Sahlén, Lena Fran-
zén (Sahlén), Anna Engkvist, 
Agneta Nyqvist (Holmstedt), 
Lisa Grinell (Nilson), Jessica 
Karlsson Fridén, Åsa Klingnäs, 
Anna Ståhlheim (Sahlin), Fan-
ny Umaerus och Sara Sahlin.  
 

Främre raden: Ulla Olsson (An-
dersson), Ulla Britt Andersson, 
Stina Mellbin (Hamberg), Kajsa 
Klingnäs och Barbro Persson. 
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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 till-
fälle till fysisk aktivitet, kultur- 
upplevelser och stimulerande 
samvaro.

Under sommaren arrangerar vi 
flera idrottsaktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna. På torsda-
gar från slutet av juni och fram 
till mitten av augusti anordnar vi 
den välkända ”Dans på Brännö 
brygga”. 

Under 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, musik-
repetitioner och mycket mer. 
Brännögården och Aktivitets- 
huset ingår också i den uthyr-
ningsverksamhet som fören-
ingen driver.

Vill du stödja vår verksamhet? 
Bli medlem eller anmäl intresse 
att hjälpa till som funktionär vid 
någon av våra aktiviteter!

Som medlem i Brännöfören-
ingen hjälper du oss att fortsätta 
bedriva verksamheten. Du får 
också medlemspris på alla de 
aktiviteter som föreningen 
anordnar.

Därför är det bra  
att vara med i  
Brännöföreningen

Så blir du 
medlem

Lukas Sundberg 
ordförande

 

Rikard Forssander 
vice ordförande  

Willy Brink 
kassör

Catrin Bengtsson 
sekreterare

Erik Berglund 
ledamot

Jenny Frost
ledamot

Lina Carlstedt 
ledamot

Jan Wigartz 
ledamot

Lisa Nordmark 
ledamot

Olle Johnels 
suppleant

Ingvar Grahn 
suppleant

Peter Slonawski 
suppleant

Betala medlemsavgiften till bankgiro 5234-1245 
eller swish 123 400 36 61. Ange namn och e-post-
adress på inbetalningen samt ”Medlemsavgift”.1 2 3Gå in på vår hemsida:  branno-

foreningen.se/om-branno- 
foreningen/bli-medlem/

Fyll i formuläret och läs 
om hur vi hanterar dina 
personuppgifter.
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Vi klär in RATTAR & 
SPRAYHOODHANDTAG 

med äkta älgskinn

KA PELL  &  S ITTBRUNNSKAPELL  •  SPRAYHOOD  •  MAR I NSÖMNAD

Redegatan 9,  Långedrag/Göteborg 
Tel .  0705-92 31  96

www.kapel lteknik.se
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EXTRA

hjärtstartare
Här finns

Hjärtstopp är en vanlig dödsorsak i dag, men många kan räddas till 
livet om hjälp sätts in i tid. Med en hjärtstartare som slår igång hjärtat 
blir hjälpen effektivare när man ger hjärt- och lungräddning. Brännös 
tre hjärtstartare är utmärkta med tydliga skyltar, defibrillator/hjärt-
startare. Mer info hittar du på hjartstartarregistret.se

Brännö har ju allt, nästan. Vad saknar du på ön?

3Lars Edmar, 51,  
Galterövägen

– Jag saknar 
verkligen 
avsaknaden 
av rävar som 

tar mina höns hela tiden. Och 
det skulle sitta fint med fler 
kommunala soptunnor.

Beatrice Toll, 72,  
Vassdalsvägen

– Jag saknar 
ett uthämt-
ningsställe  
för System-

bolaget. Det har de på  
Styrsö, vilket är smidigt.

 

Sara Larsson 49,  
Tollebacken

– Jag saknar 
samordnad 
försäljning av 
lokalt odlade 

grönsaker, ägg och frukt. 
Det hade varit toppen att ta 
tillvara all fallfrukt.

SVARAR

ENKÄT: TONY HENSCHEL

Klart i natt: det  
BLIR en hattparad!
Brännös hattparad är tillbaka i 
en ny och uppdaterad version i 
sommar.

– Alla barn och vuxna är väl-
komna. Tänk stort och bombas-
tiskt! Kul om många klär ut sig 
från topp till tå, men en härlig 
färgsprakande hatt kommer man 
också långt med, säger projekt-
ledaren Martina Jakobsson.

Lördag 29 juni kl 18.00 startar 
paraden vid Värdshuset och rör 
sig sakta nerför Husviksvägen till 
Brännö brygga där öns världs-
kände DJ Ruud Kalis spelar upp 
till discodans. Priser delas ut till 
bästa utklädnad.

Nytt för i år är att utsmyckade 
flakmoppar och lastcyklar kom-
mer att vara med i paraden.

Lönndalsvägen 19A

Husviksvägen 22

Ramsdalsvägen 15
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brannokundaliniyoga@gmail.com
070-792 92 54, 070-464 64 17

SOMMAR- 
YOGA

BALANS &  
KREATIVITET 

28-30 
JUNIR

E
T

R
E

A
T

VARJE  
DAG 

1-14 
JULID

R
O

P
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N
K

L
A

S
S

E
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Styrsöbolaget  
informerar om  
cykel på båtarna 

Vi kan med stolthet berätta att vi även i år fick det högsta helhetsbetyget av alla Närhälsans 113 vårdcentraler 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. Vi tar gärna hand om er, så välkomna att lista er!

Välkomna!
Trevlig sommar önskar Marie med personal

Våra öppettider under sommaren 2019
Måndag – fredag 08:00–16:30

Nytt för i år är Drop-in till läkare varje förmiddag 08:00 - 11:00 mellan 24/6 och 16/8.
Vi har också webbtider till sjuksköterska som bokas via  www.narhalsan.se/styrsovardcentral

Telefon för rådgivning: 031–741 87 50

Brännöfillialen har stängt veckorna 26 – 34. 
Öppnar igen 26 augusti. Måndagar 07:00 – 11:00.

OM DET FINNS plats på fördäck så kan cykel 
tas med ombord. Det är alltid besättningen 
som bedömer huruvida det finns tillräckligt 
med plats. Bedömningen görs utifrån antal 
resenärer på turen, och om det redan finns 
andra cyklar och gods ombord. Utrymnings-
vägarna måste alltid hållas fria. Säkerheten 
går alltid först! 

FÖRDÄCKET ÄR en del av fartygets evaku-
eringsyta, och får därför inte lastas fullt. Be-
sättningen har rätt att neka dig att ta med 
din cykel eller hänvisa till en senare avgång. 
Tänk på att cykeln ska kunna lastas på ett 
effektivt sätt. Det innebär att väskor, cykel-
kärror och annat skrymmande gods skall 
lastas av och tas med in i båten. Undvik, om 
möjligt, att ta med cykel under högtrafik.

ELLINOR SVENSSON

Trafikchef Styrsöbolaget

ÖPPET ALLA DAGAR FRÅN TIDIGT TILL SENT
VÄLKOMNA TILL BRÄNNÖ DELI PÅ VARVET
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM | DELI@BRÄNNÖVARV.SE | 0705 50 52 08

RÖKT FISK

GRILLMAT
OST&CHARK

OLIVER

KONFEKTYRER
SILLINLÄGGNINGAR

GLASS
DRYCKER

KAFFE&TE
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DIREKTNUMMER
Butik: 031-69 61 28, 031-69 61 27
Byggsäljarslinga: 031-69 61 23
Lager: 031-69 61 25

SOMMARTIDER vecka 27-31 (1/7-4/8)
Mån-Fre 7-16 
Lör/Sön STÄNGT

VÄLKOMMEN
TILL OPTIMERA VÄSTRA FRÖLUNDA

VI FINNS FÖR DIG
Optimeras mål är att tillhandahålla byggmaterial och förnödenheter 
av god kvalité, erbjuda bästa tänkbara logistiklösningar samt göra 
livet enklare och tryggare för dig som professionell byggare eller 
hemmafixare. 
       Välkommen till oss!

www.optimera.se

Nu med 
Drive-in

VÄSTRA FRÖLUNDA Redegatan 10 /  
Mån - Fre 6.30-17  Lör 9-14 BRÄNNÖBLADET # 2019  57

Client focused Asset Management services

We deliver on your expectations +46 8 441 87 60   |   www.mollerpartners.se    

> AcquisitionSource, analyse and co-ordinate due 

diligence and execute new real estate 

investments together with the investor.

> Co-investment

Act as an equity partner in investments.

> Development projects

Supervise and execute value enhancement.

> Asset Management
Propose a business plan and implement a 
strategy to achieve the objectives laid down 
in the business plan. Manage day-to-day 
operations and investments, including financial, 
administrative and technical management.

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 owner-
ship 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.



då – och sen

Brännö Handel

MINNS NI NÄR MAN skickade vykort? Inte? För 
er med personnummer som börjar med en 
tvåa kan vi berätta att det var en kartongbit 
med ett foto från ett mer eller mindre exo-
tiskt resmål. På baksidan skrev man nåt om 
hur fantastiskt man hade det, adress och ett 
gäng frimärken. 

Vykortet på bilden hittade vi på Tradera 
våren 2019. Efter en intensiv budgivning 
under den virtuella klubban hamnade slut-
priset på 30 kronor. 

BRÄNNÖBLADETS reporter tog med en utskrift 
av vykortet och visade för Sten Pagoldh, som 
tillsammans med sin syster Carina driver 
Brännö handel sedan flera decennier.

– Oj, vilken härlig bild! Få se nu. Den 
borde vara tagen i slutet av 50-talet eller i 
början av 60-talet eftersom varuautomaten 
till vänster om trappan inte fanns där när 
mina föräldrar tog över affären 1963, minns 
Sten.
Om vi blickar framåt: hur ser framtiden ut för 
butiken?

– Vi har i flera år velat flytta handeln 
närmare Rödsten. De nuvarande lokalerna 
är för trånga, arbetsmiljön är inte den bästa 
och tillgängligheten måste öka, säger Sten.
Så vad händer?

– Planerna på ett nytt centrum med bostä-
der och flera andra affärsverksamheter har 
vi gett upp. Nu lutar det åt att vi får bygga 
en ny butik i ett plan på Rödstensvägen all-
deles vid vägen ner mot Varvet. Vi träffade 
Stadsbyggnadskontoret i maj och de var 
positiva till detta. Nu hoppas vi att vi snart 
får bygga en ny butik, säger Sten Pagoldh.

TONY HENSCHEL

58  BRÄNNÖBLADET # 2019  
BRÄNNÖBLADET # 2019  59

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI
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Vi tar hand om din trädgård på Brännö.
brannoservice.se

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











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

Bo Alderstig 
Gröna Vik Byggkonsult Ab

031-97 12 94
0733-70 18 39
Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö

Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.

Team Åsum blir AvenynsTandvårdsteam  
och hälsar nya och gamla patienter välkomna
Tandläkarhuset, Kungsportsavenyn 30, Göteborg
MAIL: avenynstandvard@ptj.se TELEFON: 031-20 80 64
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Te Ge El Installationer AB

Välkommen att kontakta oss
Telefon 031-87 66 12 
Mail info@tege-el.se 
www.tege-el.se

Din elektriker i Södra skärgården, Göteborg och Mölndal. 
Ett företag med mångårig vana i elbranschen. Med våra 
välutrustade service bilar och egen båt når vi dig snabbt 
och du får säkra elinstallationer och ett trevligt bemötande.

EL Installationer AB
Te Ge

Sofie Lindé 0720 -12 19 64 
evasofielinde@gmail.com  FB Brännö Trädgård

HANDELSTRÄDGÅRD 

•  Växter tas hem på beställning
•  Trädgårdstjänster
•   Beskärning och rådgivning

•  Grönsaksplantor och kryddväxter
•  Sommarblommor och perenner
•  Träd och buskar 

Husefladen 26 
den gröna mötesplatsen

•  Närodlat
•  Ekologi och mångfald
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Din elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com   031–338 47 90

Magnus  0707-72 75 11

Vecka 27 och 28 samt 31–32 sker transporter på tisdag, onsdag och torsdag

Vecka 29–30 semesterstängt

bosson1971@gmail.com

Taxi/Färdtjänst Brännö
031–757 99 80

Telefontider: 
måndag–fredag 7–21
lördag–söndag 9–21

Taxi Brännö drivs av Steens  
Transport & Entreprenad KS AB
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STOLTA SPONSORER  
AV BRÄNNÖS UNGDOMS-

VERKSAMHET

Lasse Dahlquist-sällskapet, som bildades 1987, 
har som mål att sprida intresse för Lasse Dahlquist 
och hans verk. Vi gör det genom konserter och 
sång- och musikaftnar och deltagande i olika 
kulturarrangemang. Varje år, första söndagen i 
augusti, arrangeras Lasse Dahlquistdagen på 
Brännö Värdshus

LASSE DAHLQUIST-STIPENDIET
Varje år sedan 1989 delar Lasse Dahlquist- sällskapet 
ut ett stipendium till personer, grupper eller 
sammanslutningar som för vistraditionen vidare.

UTGIVNING AV BÖCKER OCH SKIVOR
Två böcker om Lasse Dahlquist och hans liv och 
verk har sällskapet givit ut. Dessutom en sång-
bok med bilder, texter och noter samt en dubbel 
CDbox med Lasse Dahlquists samtliga visor. 
 Senaste utgivning är en CDskiva i samarbete 
med Göteborg Wind Orchestra med bl.a. Stefan 
Ljungqvist som solist.

LASSE DAHLQUIST-SÅNGARNA
Sångarna har verkat i många år och sjunger i 
 huvudsak verk av Lasse Dahlquist, men även 
 andra svenska visor. Sångarna genomför årligen ett 
antal framträdanden på äldreboenden, i skolor 
och vid andra festligheter på gator och torg.

VAD HÄNDER I SOMMAR?
Söndagen den 4 augusti kl. 13.00 firas 
Lasse Dahlquist-dagen på Brännö Värdshus.
Fredagen den 9 augusti blir det stipendie-
utdelning och underhållning på Gothenburg 
Culture Festival.

Mer information finns på hemsidan 
www.lassedahlquist.se och på 
kulturfestivalens hemsida.

LASSE DAHLQUIST-SÄLLSKAPET

GULD
SPONSORER

SILVER
SPONSORER

BRONS
SPONSORER

 

 

Tomtbörsen AB
Tim BorgHenschel

ORGANISATION &
LEDARUTVECKLING

 

 

Vi erbjuder allt inom VVS i Göteborg och södra skärgården. 
Vi har många års erfarenhet och är auktoriserade genom Säkert Vatten. 

Kontakta oss för mer information. 
Tel, Thomas: 0705-486878 
Tel, Mikael: 0705-480434 

 

Bli sponsor du också!  Ditt företags bidrag är viktigt för ungdomsverk-
samheten på Brännö. Välj mellan GULD 2000 kr, SILVER 1000 kr eller BRONS 
500 kr. Alla priser inklusive moms. Kontakta Catrin Bengtsson i Brännöförening-
ens styrelse för mer information.



Brännö
Bladet

44:E ÅRGÅNGEN

I redaktionen dessutom: 
Ylva Jarenäs, reporter

Mona Petersson, annonsproduktion
Ellen McKnight, engelska översättningar

Madelen Lindgren, illustrationer
Brännöbladet trycks hos Billes, Mölndal

Redaktör / AD 
Tony Henschel
tony@henschel.se

Annonskoordinator 
Catrin Bengtsson
catrin.bengtsson@volvo.com

Fotograf 
Nils Petter Nilsson
petter@ombrello.tv

Vad tycker du om 
nya Brännöbladet?
Vad var bra? Nåt du saknar? 
Hur kan vi bli ännu bättre 
2020? Din åsikt är viktig för  
oss. Maila dina synpunkter 
till redaktionen! 

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE! Reporter 

Eskil Lundgren
eskil031@gmail.com


