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ENGLISH
SUMMARY
INSIDE!

Guiden till en av
skärgårdens allra
mest älskade öar

– ett magasin
som håller hela
sommaren!

SIMMA LUGNT
I RAMSDAL
Klart nu: Det blir simskola
på Brännö för 82:a året

ÅRETS BRÄNNÖPROFIL
Carina Pagoldh

DANSKJÄVLAR!
Krig på Jydeklovan
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om succén på nätet
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Välkommen till ett nytt nummer
och en annorlunda sommar
BRÄNNÖ, ÖN DET SJUNGER OM, fast inte lika

mycket denna sommar. Det har varit en
väldigt speciell första halva av detta år och
just nu ser det ut som om det ska fortsätta
också i höst. Pandemin har påverkat oss alla,
vår förening är inte undantagen. Tydligast märks det på
att det inte blir någon dans kring midsommarstången
på gärdet och att det sannolikt inte kommer bli några
danser på bryggan. Tungt tapp ekonomiskt men framförallt är det tungt för att det blir mindre sång och dans
tillsammans med er.
GLÄDJANDE ÄR ATT våra aktiviteter för barnen kommer bli

av. Denna del av föreningens verksamhet är, enligt mig,
en av de viktigaste vi har, om inte den allra viktigaste.
Jag ser gärna att den blir större och mer aktiv året runt.
Det som jag tycker är svårt är att hitta formerna för hur
vi ska göra det.

OM TEMPOT NU BLIR LUGNARE denna sommar kanske vi

tillsammans kan fundera och prata med varandra om
hur vi kan göra det. Detta gäller i och för sig inte bara
barnaktiviteter utan allt vad föreningen kan tänkas
göra. Brännöföreningen är bra på det sättet. Det finns
egentligen inget bestämt om vad vi ska göra eller ett
tydligt syfte som till exempel en vägförening eller samfällighet har. Vårt syfte är att skänka glädje till oss som
bor och vistas på Brännö. Vad vi ska göra är helt upp till
oss medlemmar.

JAG AVSLUTAR med att sno en textrad från en av öns

musiker,

Lukas Sundberg
Ordförande
Brännöföreningen

Det blir sommar i år igen, ändå. Trots att inget é som vanligt,
så kan alla lita på.
Det blir sommar i år igen, ändå. Vi kan alla vara säkra på
sommar ändå.

I årets
utgåva

20

WELCOME
TO BRÄNNÖ

Ever so
magical
Brännö is
also being impacted
by this year’s pandemic. Some of
the social activities
– such as celebrating midsummer’s
together and weekly
dancing down in the
harbor – will have
to wait until next
year. Other activities
– such as activities
for the children –
will take place as
planned. The Brännö
Association exists
with the purpose of
bringing joy to the
islanders, whether
they be permanent
or temporary!

6. Nyheter
Café Varvet och
Brännö Trädgård laddar
för sommaren 2020.

8. Arvinge okänd
Vad hände egentligen med
de värdefulla tomterna på
Brännö som SVT berättade om?

20. K som i Känsö och Karantän
Agneta Slonawski berättar historien om hur Känsö
blev Sveriges viktigaste karantänstation.

26. Våra lustiga gatunamn
Jydeklovan, Varpevägen, Skogsgapet och Faggeliden
– fantasifulla namn . Vad betyder de egentligen?

38. Carina Pagoldh är årets Brännöprofil
Köerna har ringlat långa utanför Brännö Handel i vår och för
Carina Pagoldh med personal har det varit en annorlunda och hektisk tid.

44. Brännöföreningens evenemang 2020
Åtta sidor fulla med tips på evenemang som arrangeras av Brännöföreningen.
Stor guide till sommarens aktiviteter – se mittuppslaget!
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PINGIS OCH DART
FLYTTAR IN PÅ
CAFÉ VARVET

RUSNING EFTER
JORD – OCH ETT
STILLA SAMTAL

Ny brygga, nya markiser och inglasad
servering - och framför allt ny ledning. Café Varvet laddar för högtryck
i sommar - trots att spelningar och
fotbollsmästerskap ställs in. Och i år
är det Lise-Lotte Leksell ensam som
rattar det hela.

Stora projekt är årets melodi för trädgårdarna på Brännö.
– Vi säljer mycket mer jord i år än
tidigare, säger Sofie Lindé på Brännö
Trädgård.

– Hittills har vi haft ungefär samma
försäljning som vid den här tiden
förra året så jag tror att semesterlediga göteborgare kommer hitta hit,
säger hon.
Och när stora evenemang inte är möjliga
så satsar hon på
aktiviteter för att
locka gästerna.
Minigolfen och
lekplatsen är
kvar och på platsen där tv-sända
fotbollsmatcher
brukar sändas blir
”Vi har väderer”
det nu pingisbord och
säkrat ännu m
annat
för att ge liv åt kvälte
säger Lise-Lot
larna på Varvet.
– Och vi har vädersäkrat ännu
Leksell.
mer så att gästerna ska kunna sitta
kvar och gosa även om vädret inte
är det bästa, säger hon


ESKIL LUNDGREN

Te Ge El Installationer AB

Din elektriker i Södra Skärgården, Göteborg och Mölndal.
Ett företag med mångårig vana i elbranschen.
Med våra välutrustade servicebilar och vår egen båt når vi dig snabbt.
Du får säkra elinstallationer och ett trevligt bemötande.
Välkommen att kontakta oss
Telefon: 031–87 66 12
Mail: info@tege-el.se
Webb: tege-el.se

Det är slutet av maj och grönskan
har just exploderat. I handelsträdgården på Brännö pratar Sofie Lindé
med kunder som handlar, men
framför allt vill umgås på ett säkert
sätt en stund.
– Många äldre som inte går till
andra ställen kommer hit, för här
kan de träffas och handla utan att
trängas, säger Sofie Lindé.
Hon har under våren gjort det
möjligt att sköta alla ärenden utan
att gå in i den lilla boden. Något
kunderna uppskattat. Och många
tycks ägna extra tid åt trädgården i
år. För jord har varit årets storsäljare.
– Kanske beror det på att folk
som jobbar hemifrån har tid att
ta tag i det där projektet som de
länge velat göra, säger Sofie Lindé
när vi träffas utanför den nybyggda
trägrinden.
Och att affärerna tycks blomstra
är något hoppfullt tycker hon.
– Kanske är det en
ljusglimt i krisen!
 ESKIL LUNDGREN

Utställning om Galterö
I år kommer Brännö Lagård tyvärr inte att vara öppen
för besökare. Men en liten utställning om Galterö kommer att finnas på utsidan av museet. Och utställningen
är en fortsättning på den nya boken: Galterö – en ö i
Göteborgs södra skärgård, av Lars Hellman, Dan Lorén,
Li Sandberg och Bo Lind.
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”Här kan folk
t
handla utan at
r
ge
sä
trängas”
Sofie Lindé.

SVESJÖ
KYL & FRYS AB

Behöver du vitvaror? Kontakta vår samarbetspartner, Svesjö. De ombesörjer leverans till
godsterminalen i Fiskebäck. Ring 031- 42 25 60.
På Brännö levererar och installerar vi!
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ON THE AIR:
UNKNOWN HEIR

Last year,
Swedish
television
aired a show relating
the story of Clara
Wilhelmina Brown,
once a resident on
Brännö. Who is to
inherit the property
she left behind? The
TV show captures
the investigation
into the rightful
heirs, and finds brothers Alan and Gary
Brown. But there
are several legal
hurdles to overcome
– a Swedish asset
as part of an English
inheritance? Which
set of laws should
apply? How does
Welsh legislation
come into play?
Additionally, Alan
and Gary might have
a living cousin with
an equal claim to
the properties. Hopefully, the story will
conclude in time for
the sequel, set to be
aired next spring!

ARVINGE
FORTFARANDE
OKAND

Vilka blir det som till slut får ärva de värdefulla
tomterna efter fyrvaktarens dotter på Brännö?
Frågan är fortfarande inte löst, trots att SVT
ägnade ett helt program åt Clara Brown och
hennes släktingar. Text: ESKIL LUNDGREN Foto: DAN NORDGREN
06 BRÄNNÖBLADET # 2020

Kattis Ahlström
och Niklas
Källner med
Claras släktingar
Eva Grönstedt,
Tomas Karlsson.

➔
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De juridiska kvarnarna
mal på – så inom några
månader kan arvet bli klart

H

istorien om arvet efter
Clara Wilhelmina Brown på
Brännö blev en tittarsuccé på SVT. Nästan en
miljon människor följde
Kattis Ahlström och Niklas Källners
jakt efter vad som hände med Clara
efter flytten från Brännö. Och även
förhandsvisningen, som teamet från
SVT ordnade på Brännögården drog
fulla hus.
– Det var helt fullsatt, de fick sätta
in extra stolar, och det sorlades i
lokalen både före och efter visningen, säger seriens researcher Björn
Tunbäck till Brännöbladet.
REDAN MEDAN programmet visades

reagerade publiken.
– Det kom små utrop när det var
bilder från Brännö, när Kattis och
Niklas åkte förbi på flakmopeden
till exempel. Och även under de
historiska delarna. Det blev väldigt
tydligt att vi var på en plats där
alla visste precis vad vi gjorde och
pratade om.
Med på visningen var också Eva
Grönstedt, vars morfar och
Clara Brown var syskon,
och som ägnat mycket tid
åt att själv försöka hitta
sina släktingar. Tillsammans med Tomas Karlsson hjälper de SVT i
programmet.
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KATTIS OCH NIKLAS spårar till slut upp

bröderna Gary och Alan Brown. Och
Niklas och Eva Grönstedt åker och
träffar Alan Brown i Blyth i England.
Men trots att bröderna fick rätt till
arvet har de ännu inte fått tillgång
till det.
– Det är en lång juridisk process
eftersom det är en svensk tillgång
som ingår i ett brittiskt arv. Så
vilken lag ska gälla? Dessutom
skiljer sig walesisk lag från engelsk
lag. Det är ett krångligt land på det
sättet Storbritannien. Vilken skatt
ska betalas? Svensk eller brittisk?
Och ska lagstiftningen från 1940
användas eller dagens lagstiftning.
Ja, du hör, det tar tid. Men de juridiska kvarnarna mal på, så inom ett
par månader kan det bli klart, säger
Björn Tunbäck.
MEN DET FINNS en sak till. En hittills
okänd kusin till Gary och Alan som
har lika stor rätt till de två tomterna
som Gary och Alan.
– Deras faster hade en dotter som
heter Linda Freeman, som Alan inte
sett till sedan sjuttiotalet. Hon försvann iväg väldigt ung med en kille
till Irland. Om hon gifte sig där, om
hon fått barn där, om hon lever, det
är vi inte säkra på.
Björn Tunbäck berättar att de
hittat en person på en adress,
som skulle kunna vara Alans
kusin. Men de har inte
lyckats få kontakt trots att

de skrivit brev och skickat personer
för att knacka på.
– Vi skulle behöva åka dit och
knacka på huset igen, men Coronasituationen gör att vi inte kan göra
det nu, säger Björn Tunbäck.
OM ALAN OCH HANS BROR kommer

att bli Brännöbor i framtiden är
fortfarande oklart. Ingen av dem har
hittills kunnat besöka sina tomter.
– Alan bor ju i nordöstra England
där det är lockdown, så han sitter
hemma i trädgården och vet inte
riktigt vad han ska göra nu.
Alan har haft ett varierat yrkesliv, bland annat har han jobbat på
varvet som byggde Titanic.
Det låter som att han skulle passa in
och kunna trivas på Brännö?

– Verkligen!
Och Alan själv vill gärna besöka
Brännö.
– Det vill han, det är ingen tvekan. Han längtar dit. Han vill gärna
ta en Brännöl och helst av allt dansa
med Eva på Brännö Brygga, säger
Björn Tunbäck.
SVT planerar en uppföljning av
historien med Clara Brown, som
förhoppningsvis ska sändas nästa
vår.
– Drömmen vore att få hit både
bröderna och deras kusin till
Brännö, säger Björn Tunbäck.
Och alla historier förtjänar ett
riktigt slut. Så Linda Freeman på
Irland. Om du läser detta: Hör av
dig till Brännöbladet eller SVT!

Det blev fullt
hus när ”Arvinge
okänd” förhandsvisade avsnittet
om ”fyrvaktarens
dotter” Clara
Brown på Brännö.
Foto: MELI PETERSSON
ELLAFI / GP
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DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

”BRÄNNÖ VAR NÅT
ALLDELES SPECIELLT”
Programledaren Kattis Ahlström om Utkiken,
lekande barn och en vådlig flakmoppefärd
Text: ESKIL LUNDGREN Foto: DAN NORDGREN

Hur var det att komma till Brännö?

TV PRESENTER
FALLS FOR
BRÄNNÖ

Swedish TV
presenter
Kattis Ahlström
fell in love with the
island when taping
last year. She loved
the peaceful and
quaint beauty of the
island, as well as
the somewhat wild
rides on the utility
mopeds. She hopes
that a future visit
to Brännö is in the
cards!
10 BRÄNNÖBLADET # 2020

– Alltså, jag var helt tagen faktiskt
när jag kom till Brännö. Jag har aldrig varit där förut så bara båtresan
dit var ju makalöst vacker. Det kändes som att komma till en annan
tid. Vi reser så mycket och ser olika
hörn i världen men Brännö var nåt
alldeles speciellt tycker jag. Mitt
starkaste intryck var att barn var
utomhus och lekte, det ser man inte
så mycket längre. (skratt) De levde
som vi gjorde när vi var små. De
spelar säkert tv-spel de också men
det fanns en väldigt genuin känsla
tyckte jag. En fredad plats kändes
det som, med en massa fina hus.

Hur var det att köra flakmoped,
det såg ut som att ni höll på
att köra av vägen?

– Ja, det var
väldigt nära att
vi körde i diket.
(skratt) Jag kände
mig så stabil,
men sen… ja,
men det gick
bra till slut. Jag
är van att köra
och har haft en
egen moped men
flakmoppe är en
annan sak. Och jag

hade ju ganska tung last också med
två personer på flaket.
Vad gjorde ni när kameran inte var på?

Långedragsvägen 102 (V:a Frölunda vid Kungstens glas)
Tel: 031 – 29 95 01 | www.fargspecialisten.se | info@fargspecialisten.se

Det låter som du vill komma tillbaka?

NATUREN
MÄNNISKORNA
HISTORIEN

– Vi jobbade mycket när vi var
där. Vi tog bland annat bilder vid
Utkiken. Och där blev vi sittande.
Jag tittar fortfarande på mina privata bilder därifrån ibland. Det var
ett sånt där ställe där man bara vill
sitta kvar. Fantastiskt fint.
– Ja! Jag har faktiskt kollat på
det. Men det är ju helt omöjligt för
det säljs ju inga hus där. Men jag
började titta efter om man kunde
hyra nånting. Nu känns ju
inte det så aktuellt,
eftersom ni inte
vill ha oss där
på grund av
coronan.
Men jag
kommer
absolut tillbaka om
jag får.
Kattis Ahlström
a
längtar tillbak
till Brännö.

BOKEN OM GALTERÖ:
52 SIDOR – RIKT ILLUSTRERAD

SWISHA

Finns att köpa i Affären och på Värdshuset. Du kan också köpa genom att
swisha 80 kr till 0709730774
( Bo Lind). Skriv namn och adress
– vi lägger då boken i postfacket.
Bor du inte på Brännö tillkommer
porto 40 kr (swish 120 kr)
Hälsningar Lars, Dan, Li
och Bosse

-74
:
0
8
07097307
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Brännö Fotvård
medicinskt utbildade fotterapeuter

”VI SKAPAR TRYGGHET
FÖR BRÄNNÖBORNA”

• Medicinsk fotvård
• Pedikyr
• Benvaxning
• Hembesök
• Fotvårdsprodukter

Av alla vårdcentraler i Västra Götaland
så är Närhälsan Styrsö vårdcentral
populärast. Det är resultatet av en
patientundersökning från nationella
patientenkäten.

Varmt Välkommen
Husviksvägen 117 Brännö

Runt 16 000 primärvårdspatienter
har fått svara på 40 frågor om hur
de upplever sin vårdcentral. Och
Närhälsan Styrsö vårdcentral fick
mest poäng för bäst helhetsintryck i
Västra Götalandsregionen.
Foto: YLVA JARENÄS

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

FRÅGORNA HAR handlat om sju olika

områden som till exempel vårdpersonalens respekt och bemötande,
tillgänglighet, delaktighet och
patientens upplevelse av vården sett
till helhetsaspekten.
Brännöbladet träffade Marie
Johansson, verksamhetschef och
sjuksköterska på Närhälsan Styrsö
vårdcentral.

n,
Marie Johansso
ef
ch
ts
verksamhe
på Närhälsan
ntral.
Styrsö vårdce

Hur känns det att vara populärast?

– Det känns jätteroligt! Vi har
firat.

Vad tror du är orsaken till att ni är så
populära?

– Vi brukar ligga högt, bland de
10-15 bästa, i de här undersökningarna. Men jag tror att orsaken att
vi gick upp så högt den här gången
har att göra med att vi införde fast
läkarkontakt i januari förra året.

MAN KAN komma på drop-in och
räkna med att få träffa sin läkare
utan att behöva ringa innan.
– Det skapar trygghet, menar
Marie som själv är brännöbo och
även jobbar som sjuksköterska på
Brännömottagningen tillsammans
12 BRÄNNÖBLADET # 2020

Tre i Topp
Vårdcentraler
95, 5 poäng:
Närhälsan Styrsö
vårdcentral.
93, 1 poäng:
Tranehälsan.
93, 0 poäng:
Wästerläkarna.
AN
NÄRHÄLS
STYRSÖ

BAST!
TRAL
VÅRDCEN

med en läkare. Där betyder det
mycket att man känner läkaren och
sköterskan, speciellt för de äldre.
– Men nu i och med corona så har
det ju blivit tvärtom istället. Nu vill
vi att patienterna ska ringa och inte
komma hit!
DET ÄR VIKTIGT att patienterna får ett
bra bemötande, från första telefonsamtalet.
– Vi har ett bra teamarbete. Alla
tycker att det är roligt att jobba här,
så det är allas förtjänst. Vi skapar
trygghet för vår befolkning. De ska
lita på att vi tar hand om dem.


YLVA JARENÄS

Vi tar hand om din trädgård på Brännö.
brannoservice.se
BRÄNNÖBLADET # 2020 13
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MILITÄREN HINDRAR
BYGGLOV PÅ BRÄNNÖ
i omedelbar närhet
stort komplementhus
upp till 25 kvadratmeter

ATTE
FALL
ARE
minister

tillåtet att utan
innebär att det är
Lagen om “Attefallshus”

har bygglov.

➔

bostadshus som

bygglov bygga ett

måste dock

Stefan
Attefall (KD)
fd bostads-

Lagförslag om
att storleken
på Attefallshus
får vara 30 kvm
utreds just nu!

nu hela Göteborgs södra skärgård.
Om regeringen beslutar om det
sökta tillståndet kommer det bli så
höga bullernivåer att det påverkar
nybyggnation på öarna.

NOSTALGI

eller gäststuga. Man

ÖPPETTIDER 10/6–11/8
MÅN-FRE 9-19
LÖR 9-16
SÖN 10-14

NYBYGGE

N. Maximal funktion
på minimal yta
– och utan
bygglov dessutom
. Vi tittar in
hos familjerna
Mårtensson,
Ålander och Bjarsch
upp sina Attefallsh som visar
us.

Text: TONY HENSCHEL

Foto: NILS PETTER

NILSSON
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2019.
MILITARY
EXPANSION
IMPACTING
BRÄNNÖ

The Swedish armed
forces are
planning on increasing its number of
military exercises in
the southern archipelago, which would
impact Brännö. The
zoning permissions
relating to properties to the west of a
dividing line might
be restricted due
to increased noise
levels. The plan isn’t
popular with local
islanders, who have
organized a protest
against the proposition.

ASPERÖ, VRÅNGÖ och KÖSSÖ ligger

inte i området som bullermässigt
drabbas men det gör Brännö, Vargö,
Styrsö och Donsö. I vissa områden
mot väster kan stadsbyggnadskontoret inte ge bygglov med hänvisning till det buller som övningarna
kommer att orsaka.
Klas Ålander, en av initiativtagarna
till Skärgårdsuppropet som protesterar mot Försvarsmaktens planer
på att öka omfattningen, tycker att
informationen från Försvaret har
varit undermålig.
– Ända sedan den juridiska
processen kring antalet skjutdagar
startade på 90-talet har Försvaret
brustit i att informera befolkningen
på öarna, säger Klas Ålander.
FRÅGAN OM utökningen av antalet

skjutdagar ligger sedan flera år på
regeringens bord.
– Vi tycker att Försvarsmakten
skött detta dåligt. Det minsta man
kan begära är att representanter
från öarna och Göteborgs kommun blir inbjudna till en ordentlig
diskussion.
– En annan aspekt är ju att de
som köper hus eller tomt på öarna
förmodligen inte heller vet vad som
gäller kring bygglov och attefallshus, säger Klas Ålander.
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TONY HENSCHEL
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Foto: JONAS OLSSON
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till exempel permanentbostadsh

HUSESYN I TRE

komplement till

reglerna är att Försvarsmakten planerar att mångfaldiga de militära
övningarna med skjutdagar under i
stort sett varannan dag, borträknat
sommar- och juluppehållen.
För att möjliggöra fler framtida
försvarsövningar har Försvarsmakten ansökt om i det närmaste
obegränsad tillgång till några öar
och riksintresset ”försvar” täcker

AGENDA

får användas som

ska också vara ett

GRUNDEN TILL de nya strängare

REPORTAGE

tvåbostadshus. Byggnaden

kommunen. Huset

Kartan på sidan intill visar var den
nya gränsen för bygglov kommer
att gå.
– Väster om den tjocka svarta
linjen får vissa attefallsåtgärder
inte nyttjas: tillbyggnad, inreda
ytterligare bostad och komplementbostadshuset, skriver Frida Olaison
på Stadsbyggnadskontoret i ett mail
till Brännöbladet.

LEDARE

anmäla bygget till

I förra årets Brännöbladet berättade
vi om de nya generösa reglerna för att
bygga attefallshus.
Men säg den glädje som varar för
evigt. Försvarsmakten planerar nu
att mångfaldiga de militära övningarna i Södra skärgården. Det buller
som medföljer riskerar då att hindra
kommunen från att bevilja bygglov på
öarna.

GRANNAR
PÅ RÄTT OCH
FEL SIDA OM
GRÄNSEN

A
LÖNND

EN
LSVÄG

SV
HU

GE
VÄ
S
IK

N

Tomter väster om den tjocka svarta linjen kommer inte att kunna bygga exempelvis attefallshus utan
bygglov, enligt kartan från Stadsbyggnadskontoret.
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Anders Berglu
a
br
en
har fått
ken
start i nya kios
i Husvik.
nStyrsö vårdce

NYA SMAKSENSATIONER PÅ BRYGGAN
Kiosken har blivit en delikatessbod.
Och trots inställda danser tror Anders
Berglund på en hektisk sommar.
– Jag hoppas få ställa ut lite bord
och bänkar på bryggan och kanske
ordna små event så det fortsätter vara
livat här nere, säger han.
Anders Berglund är en välkänd
profil för många på Brännö. Han är
uppvuxen här på somrarna och han
har genom åren haft flera projekt
på ön. Förra sommaren drev han
sin delivagn på Brännö Varv men i
år tar han steget tvärs över ön till
kiosken i Husvik.
– Jag gillar att jobba med mat
och dryck och jag tycker om
att ge service, så det här
passar mig perfekt.
Och kunderna tycks
redan i slutet av maj ha
16 BRÄNNÖBLADET # 2020

hittat dit. Vi avbryts flera gånger under vår korta pratstund av personer
som vill köpa kaffe eller mat, hämta
en beställning eller bara tjôta en
stund.
– Jag har haft fullt sjå i dag. Inte
minst maten är populär. Den är
från Majornas matfabrik och funkar
att köpa hem, eller äta här med en
liten sallad till, säger Anders.
PÅ MENYN finns bland annat räkmackor, strömming och lax. Och
för barnen pannkakor och – så klart
– glass. Även i år från Lejonet och
björnen. Och i kylen bakom kassan
ligger mängder av ost och andra
delikatesser.
– Jag har alltid tyckt om
det här med butik, jag har
bland annat haft butik i saluhallen. Jag brinner för att

servera bra mat, även om jag själv
inte är matlagare.
I HÖGTALARNA spelar Elvis och Lasse
Berghagen, och i hyllorna ligger

godis vi minns: Nickel, Tulo och
Salt i sol. Men, den kanske främsta
traditionen i hela skärgården, danserna på Brännö brygga, är inställda
i år. Ett rejält avbräck för Anders
Berglund som hade stora planer för
torsdagarna.
– Det är så tråkigt nu
när de fått till ett så
bra avtal med båten Kungsö som
skulle hämta
gäster på Stenpiren, Eriksberg,
Klippan och
flera av öarna
och sen landa på

Foto: NILS PETTER NILSSON

tral.

dansen här. Det hade ju varit en fantastisk tur för turister, säger han.
Men Anders Berglund hoppas
kunna ordna andra, mer coronasäkrade alternativ, som bingo eller
auktion på bryggan.
– Det går ju att sitta hundra personer på klipporna här omkring och
ändå kunna hålla rejäla avstånd,
säger han.
OCH HAN HAR redan dragit igång.

– Vi hade en ostronkurs här på
bryggan för sjuksköterskor från
IVA på Sahlgrenska. Det var
ju fantastiskt trevligt. De
satt där i solnedgången och
trivdes och Vinga började
blinka. Då är det maffigt
här nere. Husvik är en skön
plats!


HUSVIK,
CULINARY
KERNEL

Well
known
foodie
Anders Berglund has
moved his business,
from last year’s deli
truck at Brännö
Varv to the Husvik
café. Although the
weekly dances have
been postponed this
year, Anders is full
of ideas for other,
more Corona-proof
events, such as
oyster tasting in the
sunset.

ESKIL LUNDGREN
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Moa Lignell
Född: Alingsås
Yrke: Artist och
låtskrivare
Ålder: 26
Aktuell: Våren
2020 kommer Moa
Lignells nya album
”Oh Daughters”.
Moa kom trea i Idol
2011. Vann Rockbjörnen för “Årets
genombrott” 2012.

”HOPPAS DET BLIR EN TRADITION ATT SPELA HÄR PÅ BRÄNNÖ”

3
FRÅGOR

...till Moa Lignell,
en av huvudattraktionerna på
fjolårets Brännö
varv visfestival.
18 BRÄNNÖBLADET # 2020

Konserter, dans och festivaler på paus.
Sommarkvällarna blir lite tystare i år.
Men bli inte förvånade om en av förra
årets stjärnor på Brännö varv visfestival
ändå dyker upp på Husviksvägen.
Brännöbladet fick en pratstund med
Moa Lignell efter hennes bejublade
konsert på Varvet i fjol.
Har du varit här på Brännö tidigare?

– Ja, jag är i princip uppväxt på
Styrsö på somrarna när jag var liten.
Min mamma hyrde hus där varje år,
redan från tiden innan jag föddes

och sen åkte jag runt där i skrinda
liksom. Och vi var här i skärgården
upp till jag var tretton, fjorton år
nånting. Så Göteborgs skärgård,
och att gå på de här klipporna, det
är barndom för mig. Så vill jag att
mina barn också ska få det en dag.
Silvertärnan var min favoritbåt när
jag var liten. Jag gjorde en modell
av den i slöjden, målade den vit och
skrev Silvertärnan på den. Då var det
ett sånt äventyr också när vi åkte ut,
att bara få springa runt på båten och
det kändes som att överfarten tog en

hel dag. Jag älskade den. Och sen har
jag varit tillbaka då och då, senast i
påskas när jag och min sambo såg På
moppen på Värdshuset. Vi hade fått
tips om det av kompisar. Då bodde vi
här i tre nätter, det var svinmysigt,
även om jag lyckades bränna mig
rätt rejält i vårsolen (skratt).

Hur var det att spela här på festivalen
då? Något du vill rekommendera för
andra kolleger?

– O ja. Jag älskar såna här gig, såna
här platser. Man spelar här, man
bor här, man låser inte dörren. Det

tar bort så mycket nervositet, jag är
alltid nervös inför varje spelning,
men det underlättar när det är så
skön stämning och man kan dra sig
undan på rummet om det behövs.
Och extra bra blir det när spelningen
inte är del av en turné, utan att man
kan komma hit och verkligen landa.
Kanske få en extra dags ledigt och
hinna upptäcka allt som finns här.

Så du kommer tillbaka nästa år?

– Jag hoppas det, att det får bli en
tradition att spela här på Brännö.


ESKIL LUNDGREN
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Vi passerar nästan dagligen de blå
skyltarna med de lustiga gatunamnen.
Men hallå! Varför heter det egentligen
Skogsgapet? Och vem var den där Jeppen på stigen?

VADÅ
VARPA?
Därför heter gatorna
på Brännö som de gör
Text & foto: TONY HENSCHEL

DAÄNVLASKR-!
J

För att försöka bringa klarhet i gatornas namn stämde Brännöbladet
träff med Göte Westberg, vars släkt
nu är inne på nionde generationen
på ön. Göte Westberg har många
uppdrag på sitt CV, vi kan inte nämna dem alla. Men att han var med
och startade Brännöföreningen i slutet av 60-talet, att han fortfarande är
den stora drivkraften i Roddklubben
Galären – och att han på 80-talet var
med i arbetsgruppen som bestämde
gatunamnen på Brännö kan ingen
ta ifrån honom.
På Brännö finns 50 gator mer eller mindre fantasifullt namngivna.
Med hjälp av Göte Westbergs minne
betar vi av några av dem. Håll till
godo:
JYDEKLOVAN: Den som vill kalla sig

riktig brännöbo uttalar denna gata
Jyddeklöva. Jyderna, eller jutarna
var danskar som frekvent kom
till Göteborgs södra skärgård och
ställde till med krig rent ut sagt.
Klova syftar på en trång passage. Vi
vet inte säkert, men kan anta att
jyderna färdades i en trång passage
mellan några av ytteröarna för att
komma till Brännö.
BÖNEKÄLLAN: Inte alls så religiöst
som det låter. Gatan har fått sitt
namn efter en källa som låg här
förr. Böna är ett gammalt ord för att
rengöra ett mjölkkärl av trä.

Tio vanligaste
gatunamnen
i Sverige
Björkvägen	
Järnvägsgatan
Ringvägen
Skolgatan
Skogsvägen
Nygatan
Granvägen
Idrottsvägen
Storgatan
Kyrkvägen

277
233
227
226
194
188
182
182
180
179

HÄSTESPRÅNGET: En trång passage

där en häst sägs ha fastnatnat och
måste avlivas.

FAGGELIDEN: Efter släkten Fagg som
levde på Brännö under 1500- och
1600-talet. Här låg vid den tiden en
slåtteräng.
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Göte Westberg
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MANSDALSSTIGEN: Någon drunknad
har möjligen flutit iland här vilket
kan ha gett upphov till namnet. Mer
säkert är att man för länge sedan
här hämtade skalsand till gravarna
på kyrkogården.
NUDDLAVÄGEN: Namnet kan tolkas

BRÄNNÖFÖRENINGEN

en båt upp på land genom att lägga
trästockar under skrovet.
JEPPESTIGEN: En jeppe, vilken som

OTTOS VÄG: Döpt efter mästerlotsen Otto Granström som år 1900
byggde Brännö värdshus som i sin
tur fortfarande drivs av en i släkten
Granström, nämligen Thomas.

RÖDSTEN: Äntligen ett namn som

skans flow (flöda). Här var förr ett
sankt område med flera vattendammar där man vattnade hästarna.

VARPEVÄGEN: På Gotland kastar man
varpa. På Brännö varpade man förr

FLOGENVÄGEN: Uttalas som engel-

SKOGSGAPET: Helt enkel den gamla
passagen mellan den gamla Byn och
Husviksdalen. Skogen öppnade sig
som ett gap.

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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Skärgårdsmäklaren

helst, är en manstyp, ett original, en
lustigkurre. Legenden säger att en
sån någon gång har bott här.

som en sammandragning av Nöthälla, med betydelsen ”nötkreatur
bland berghällar. Denna förklaring
vill dock inte de äldre på ön kännas
vid, eftersom man förr inte kallade
kreaturen för nöt utan för könna.
verkligen går att förklara: En stor
sten av röd granit låg förr helt fritt
uppe på krönet av bergshällen vid
nuvarande trafikbryggan. I slutet av
1920-talet avlägsnades stenen som
nu är en del av en husgrund.

HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

NOSTALGI

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

FRIDTJOF THOEN
Reg. Fastighetsmäklare

076-948 55 51
fridtjof@skargardsmaklarengbg.se
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FOKUS PÅ ÖNS VÄGSÄKERHET
Brännö vägförening listar här de största utmaningarna för verksamheten
för sommaren och hösten 2020.
Vägföreningen arbetar hårt för
fungerande och säkra vägar på
Brännö. Vägarna måste underhållas kontinuerligt samtidigt som det
finns behov av mer grundläggande
arbete på vissa sträckningar. Den
stora satsningen under förra året
var breddningen och asfalteringen
av Rödstensvägen. I år asfalteras
Husviksvägen mellan affären och
Värdshuset under maj månad och
efter sommaren kommer Haggårdsvägen att få en ansiktslyftning med
dräneringar och asfalt.
ETT ANNAT STORT arbete under förra

året var projektgruppen som arbetade med motionerna som kom in
till årsmötet 2019. Gruppen höll i
två stormöten där vägföreningens
alla medlemmar bjöds in för att
dela med sig av sina funderingar,
åsikter och önskemål om trafiken
på Brännö. Underlag från mötena
visade att majoriteten av de som
deltog accepterar nuvarande trafik-

MESSAGE FROM
THE ROAD
ASSOCIATION

The Brännö
Road
association promotes a
well-functioning infrastructure, focusing
on road safety. Apart
from observing traffic
rules – particularly
the maximum speed
limit of 20 km/h
throughout the
island, everyone
can do their part by
maintaining vehicles
and greenery along
the roads, as well
as reporting any damaged roads to the

VISST ÄR GRÄSET GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN

slag. Samtidigt kom det fram att det
finns en allmän oro kring trafiksäkerheten på ön. Några förslag togs
fram som vägföreningen arbetar
vidare med.
TRAFIKSÄKERHETEN är en fråga som

berör alla på Brännö och som vi alla
kan bidra till. Det handlar i första
hand om att visa hänsyn till medtrafikanter av alla slag. Hastigheten
begränsas till 20 km/tim över hela
ön och det är var och ens ansvar att
se till att man håller sig till detta.

FÖRUTOM ATT hålla hastigheten finns
det annat som alla kan hjälpa till
med för att förbättra trafiksäkerheten på ön. Grönska måste klippas
vid vägkorsningar för att ge fri sikt.
Se till att ditt fordon underhålls
med fungerande lyse och bromsar.
Kom ihåg att högerregeln gäller
över hela ön och att det inte finns
några huvudleder. Inte minst, om
du ser en farlig grop eller kant i
någon av vägarna, hör av dig omedelbart till någon i vägföreningens
styrelse – området kommer att
markeras ut och åtgärdas så snart
som möjligt.
TÄNK OCKSÅ PÅ att ta kontakt med
styrelsen innan du införskaffar ett
motordrivet fordon förutom vanlig
trehjulig flakmoped, för att bekräfta
om du får framföra fordonet på våra
vägar.
ALLT DETTA, aktuell information,
ansökningsblanketter för dispenser,
kontaktuppgifter till styrelsen, och
mer därtill står på vår hemsida,
brannovagforening.se.

VAR: Korsningen Varpev-Husviksv.
NÄR: Tisdag 17 mars kl 15.28.
FOTO: Ylva Jarenäs.
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Vi i vägföreningens styrelse önskar
alla Brännöbor en fin och trafiksäSTUART FILSHIE
ker sommar!

ÖPPET–16/8
TIDER 14/6 -19
10
MÅN-FRE
LÖR 10-16
SÖN 10-14

MATVAROR MEJERIER GRÖNSAKER SPECERIER TIPS LOTTO ONLINESPEL POST DHL

VÄLKOMNA ÖNSKAR STEN & CARINA
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YOGAN FLYTTAR UT

Yoga har för många blivit en naturlig del av sommaren på
Brännö.
Båda yogastudiorna
har haft speciella
satsningar och trogna
stammisar. Men vårens
situation har gjort att de
båda har fått tänka nytt. Bland
annat att lära ut yoga via nätet.
– Många har tyckt att det varit
skönt med onlinepassen för om
du har minsta symtom så kan du
stanna hemma men ändå göra din
yoga, säger Maria Mebius Schröder
som driver sin verksamhet ihop
med maken Christian Jormin.
– Det är kul, och det funkar.
Jag har kört lättyoga på onsdagar i en grupp där många
har olika riskfaktorer. Och
då har zoom-yogan varit
perfekt, säger Andrea
Hedenskog.
Båda ser stora förde-

YOGA MOVES
OUTSIDE

To accommodate
this year’s
special conditions,
the two yoga studios
on Brännö have adjusted their activities
- including building a
large outdoor terrace,
ensuring physical
distancing between
participants, limiting
group sizes, and
providing online
classes.

lar med tekniken och utesluter inte
att köra yoga via nätet även under
sommaren.
BRÄNNÖ KUNDALINISTUDIO satsar på
utomhusyoga på morgnarna varje
vardag på den nya altanen.
– Vi håller på att bygga den nu, så
den ska vara klar i tid till sommaren, säger Maria Mebius Schröder.
De kommer också att ha pass på
onsdagkvällar på bryggan i Husvik,
som de haft tidigare år.
PÅ BRÄNNÖ YOGASTUDIO, som utbildar
i Iyengaryoga blir det också ett nytt
upplägg i sommar.
– Det blir inga sommarkort med
möjlighet till drop in som vi haft tidigare år. Utan alla kommer behöva
boka sina tider i förväg. Det för att
vi ska kunna kontrollera antalet deltagare, säger Andera Hedenskog.
Det blir som mest åtta personer
per gång som kan vara med. Det
gör att passen kommer bli mer
fokuserade och varje deltagare
kommer få mer individuell
hjälp.


Foto: TONY HENSCHEL

Social distansering, pandemi och
karantän har fått Brännös båda yogastudior att tänka nytt.
– Vi bygger en helt ny altan med
plats för 16 mattor på baksidan av
vårt hus för att kunna göra sommaryoga i år, säger Maria Mebius Schröder
på Brännö Kundaliniyoga.
– Det blir ett ändrat bokningssystem så att vi kan hålla distans mellan
deltagarna, säger Andrea Hedenskog
på Brännö Yogastudio.

arna till boken
Tre av författ
rs Hellman,
om Galterö: La
n Lorén.
Bo Lind och Da

ÄNTLIGEN EN BOK OM GALTERÖ!

Du kan också swisha
80 kr till Bo Lind,
0709-730774 så
läggs boken i ditt
postfack.

– Haha, nej det tror jag inte. Vi
pustar ut lite nu när boken är klar.
Men jag trycker vi hade ett jättebra
TONY HENSCHEL
samarbete!

ESKIL LUNDGREN

Så lämpligt då att en kvartett Brännöbor precis blivit klara med en
52-sidig bok om den västligaste ön i
Göteborgs södra skärgård.
Lars Hellman har skrivit kapitlen
om floran och djurlivet, Dan Lorén
om människorna på ön, Li Sandberg
om djurhållningen och Bo Lind
skrev om hur Galterö blev till rent
geologiskt.
Hur startade detta?

Kundaliniyoga

Iyengaryoga

Fysiska yogaövningar varvas med andningstekniker, meditation,
mantra och avslappning. Läs mer: brannokundaliniyoga.se

Yogaställningar utförs med stort fokus på
anatomisk korrekthet. Läs mer: brannoyoga.se
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Brännö Handel
Husviksvägen 22
Brännö Värdshus
Husviksvägen 52

På bokens 52 sidor får vi bland
annat veta:
l att berggrunden på ön består till
största delen av förskiffrad gnejs
vars historia går drygt 1,6 miljarder
år bakåt i tiden.
l att den första människan sannolikt klev i land på Galterö för cirka
9000 år sedan.
l att det idag är tolv personer som
mer eller mindre aktivt bedriver
fåruppfödning på Brännö – vars får
betar på Galterö.
l att det på Galterö under de senaste 20 åren noterats inte mindre
än 378 olika skalbaggsarter.

Om Brännö har det skrivits mycket genom åren. Men Galterö är obruten mark
för folk med författarambitioner.

– Idén är från början Bosses, men
vi andra var inte svårövertalade. Vi
träffades för första gången alla fyra
på sommaren 2019. Sedan skrev vi
våra texter på varsitt håll, men hade
ofta möten och gav varandra feedback, berättar Lars Hellman.

Här kan du
köpa boken

Författardebuten gick ju riktigt bra, Lars.
Blir det fler böcker nu?
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STOPPA SMITTAN! SÅ BLEV
KÄNSÖ EN KARANTÄNSTATION
På 60-talet samlade vi ord som började på tv: tv-kanna, tv-kudde, tv- kaka.
På 2020-talet pratar vi om corona: corona-purjo, corona-avstånd, corona-tider.
Oavsett ordval, så är de början till många samtal. Och en ny tid?

undrar hur det var att vistas där
då, utan dagliga presskonferenser,
mobiler eller ens tv. I min fantasivärld hörs samtal; nyfikna, vänliga,
blandat med strama toner. Särskilt
i parloiren, den lilla vita fyrkantiga
byggnaden vid kajen. Det var där
som isolerade resenärer stod eller
satt och pratade. Med järngaller för
fönstergluggar och en ränna mitt i,
där det sakta steg tjärdoftande rök.
Allt för att de på andra sidan inte
skulle bli smittade.

därefter lästes de.
Om fartygen varit i närheten av
någon stad som drabbats av pest
eller gula febern blev det karantän
i två månader. Det berättas om att
folk som vistades på Känsö, både
spelade käglor och skrev dikter i
väntans tider. De som ville vara ute
i friska luften fick promenera efter
en vakt som hade en svart flagga
eller sitta på en bänk på varsin sida
av stigen.

ANLÄGGNINGEN PÅ KÄNSÖ var godkänd

varande i världen. Därmed bär Göteborgs södra skärgård på en skärva
världsarv. Och ett estetiskt minne av
Känsö då doften av klor och ättika
stod som ett lågmält moln runt ön.
Sedan dess har det hänt mycket
inom vetenskapen på temat bakterier. Men den som lägger örat mot
parloirens innerväggar, kan fortfarande höra delar av samtal från förr.

Text: AGNETA SLONAWSKI Foto: AGNES BROHOLM

D

et är snart mitten av maj
och hagelskur gifter sig
med snålvind tvärsöver
södra skärgården. Corona
är ”talk of the town” och
ö-bilden har förändrats i ett nafs;
glest befolkade morgonbåtar med
gott om plats på fördäck för cyklar.
Horder av lediga människor promenerar på välarrangerade naturstigar
– morgon, middag, kväll. Brännö
varvscafé har skaffat stora markiser. Till havs tränar militären med
skjutscenariot att rädda Göteborgs
hamn, Skärgårdsupproret arbetar
oförtrutet vidare. Brännö handel

KÄNSÖ’S
QUARANTINE PAST

Känsö used
to be a
quarantine
station, nearly 200
years ago. Foreign
vessels passed
through Känsö,
where they conducted a hearing (from
a distance, at the top
of their lungs), and
sailors having passed
by a “hot zone” had
to be quarantined for
two months.

lyser glödhet av kommers; volontärer packar matkassar till alla som
önskar hemleverans. På affärsplan
står köande kunder på armlängds
avstånd. Musiktrion: Sporsén, Umaerus och Wallgren levererar punktligt
sin fredagsvisa med corona-tema.
Bastun är uppvärmd, men är inte
längre knökfull. Vågorna går höga
denna kalla senvår. Men utsikten
mot Känsö består; lika vacker,
vilsam och fantasieggande som
vanligt.
TÄNK ATT FÖR SNART 200 år sedan

fanns det både observationssjukhus
och pestsjukhus på Känsö. På ön
fanns även fähus och logement. Jag

av doktor Dubb i Göteborg, men inte
ens han visste säkert om pesten eller gula febern egentligen spreds via
unken luft eller för att man vidrörde
patienten. Men en sak var klar – det
hjälpte att hålla sjuka människor
borta från friska. Så blev Känsö en
karantänstation – för att hindra
utländska fartyg att segla in med
smitta i Göteborg. Det var kutym att
kaptenen på det utländska fartyget
fick genomgå ett hojtande förhör på
håll. Därefter fick skepparen fylla i
en ättiksstänkt blankett, som lades
i en bläcklåda. Själva lådan åkte ned
i vattnet, för att strax fiskas upp,
och öppnas med vaxdukshandskar. I
nästa steg röktes handlingarna, först

PARLOIREN LÄR VARA den enda kvar-

AGNETA
SLONAWSKI
agneta@brannoreportagebyra.se

karantän
Ordet kommer från franskan och betyder
fyrtiotal eller tid av fyrtio dagar.

Hit men inte längre! För att förhindra
fartyg som besökt städer med pesten
eller gula febern skulle komma in
i Göteborg, sattes besättningen
i karantän på Känsö.
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er Umaerus, Henrik Wallgren
och Stefan Sporsén har

Musik
som är
lite lökig
i vanliga
fall blir
plötsligt
väldig fin
istället

HENRIK WALLGREN

32 BRÄNNÖBLADET # 2020

vecka efter vecka under
våren lagt ut nytolkningar
av klassiska svenska örhängen på Facebook. Och genomslaget har varit enormt. Hundratusentals människor har sett filmerna.
– Vi har spelat tillsammans i
många år och ville göra något ihop
i sommar, men precis när vi skulle
dra igång arbetet kom coronarestriktionerna och allt ställdes
på ända, säger Stefan Sporsén när
vi träffas i sittbrunnen på Henrik
Wallgrens båt.
RESTRIKTIONER INFÖRDES över hela

Sverige, stora folksamlingar förbjöds och äldre personer uppmanas
att isolera sig i sina hem.
– Vi insåg att vi inte kunde jobba
som vi tänkt eftersom vi inte fick
samla nån publik. Utan att vi var
tvungna att jobba på internet istället, säger Per Umarerus.
Och Henrik Wallgren som dagen
före besökt sina föräldrar kläckte
första idéen.
– Det blev låten Hälsa dom därhemma, säger han.
De började prata om kulturens
roll i kris och om fältartister under
beredskapen. Hur musiken kan

BRÄNNÖFÖRENINGEN

NOSTALGI

fungera som ett kitt i samhället.
– Särdrag som att nån är punkare
och nån lyssnar på klassiskt försvinner i en kris och istället blir det
viktiga att alla ska med. Musiken
blir mer mainstream och sånt som
kanske är lite lökigt i vanliga fall
blir plötsligt väldigt fint i stället,
säger Henrik.
DE BÖRJADE SÖKA bland beredskapslåtar för att hitta passande melodier
att uppdatera.
– Det finns ju en hel uppsjö, som
Ulla Billquist och Lasse Dahlquist till
exempel, säger Per Umaerus.
Genombrottet kom med låten
Det är så hälsosamt och stärkande
i fjällen, som med lite ny text blev
viral på nätet.
– Plötsligt var det en halv miljon
visningar och tusentals delningar.
Den spred sig i hela skandinavien.
Det var märkligt att vara med om,
säger Per Umaerus.
Och sen har det rullat på med
låtar som Öppna ditt fönster, Min
soldat, som blev Min sköterska och
Internationalen på första maj.

Varför har det blivit en sån succé tror ni?

ter upp och fixar skyddsutrustning
och lagar mat åt sjukvårdspersonal
och sånt. Och då har vi kunnat
skapa ett soundtrack till det, säger
Henrik.
– Vi erbjuder en stunds förströelse och en chans att skratta lite åt
en väldigt tråkig situation. Det tror
jag många mått bra av, säger Stefan
Sporsén.
DE HAR BLANDAT HUMOR med eftertänksamhet i sina stämsånger
beroende på vad som hänt under
veckan. Och allt eftersom andra
projekt lagts ner för dem har arbetet blivit viktigare.
– Vi har bearbetat vår egen
situation i allt det här. Hur ska man
förhålla sig i det här märkliga varjevecka-läget, när man inte kan planera nånting längre, säger Stefan.
– Det har blivit som en sorts
gruppterapi. Vi sitter ju ofta och
babblar i flera timmar om allt
som hänt innan vi gör låten, säger
Henrik.
– Om tio år kan man blicka
tillbaka på våra låtar, för vi gör ju

en slags dagbok som kommenterar
samtiden, säger Per Umaerus.
DET ÄR EN AV de första sommarvarma
dagarna för året. Kajaker och segelskutor glider förbi sittbrunnen och
vi börjar prata om framtiden. Trion
hoppas att deras låtar snart ska få
möta publik direkt i sommar trots
allt.
– Alla vi tre älskar livesituationen, med allt som uppstår i ögonblicket, det är därför vi vigt våra liv
åt detta, säger Henrik.
– Vi hoppas kunna spela alla tio
låtarna för en gles publik och samtidigt streama konserten på nätet,
säger Per Umaerus.
Men när det blir återstår, vid
denna upplagas tryckning, att se.
– Vi hade ju tänkt vinna över
Coronan, att vi skulle göra några
låtar och sen skulle allt vara som
vanligt igen, men det blev ju inte
så. Coronan vann, så vi får fortsätta
på nätet ett tag till i alla fall, säger
Per Umaerus.

Vi gör
en slags
dagbok
om vår
samtid
PER UMAERUS

– Det är ju nånting fint som händer i samhället nu när så många slu-
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BRÄNNÖ BYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Byalaget)
Samfällighetsföreningens huvudsakliga uppgift är att förvalta
föreningens samfälligheter som
till exempal Känsö och hamn- och
vattenområden. Info: brannoby.
se
BRÄNNÖ FILMSÄLLSKAP
Filmsällskapet arrangerar filmvisningar ca tio gånger per år i
olika lokaler på ön, varav en filmfest i oktober och en utomhusbio
i augusti. Info: facebook.com/
brannofilm-sallskap . Kontakt:
barbro.ostlund@gmail.com
34 BRÄNNÖBLADET # 2020
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Klubblivet från
bastu till jakt
BRÄNNÖFÖRENINGEN
Brännöföreningen arrangerar
idrottsaktiviteter och kulturevenemang, 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 föräldragrupper.
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

G?
NIN

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

I MISSA
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Foto: NILS PETTER NILSSON
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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, Brännös historia, första
hjälpen, tälja med kniv, eller
något annat, så hör av dig till oss!
Kontakt: lotsarna@ gsjo.org
BRÄNNÖ LAGÅRD
En hembygdsförening för alla
som är intresserade av Brännös historia. Info: hembygd.se/
branno

BRÄNNÖ TENNISKLUBB
Klubben har en av de absolut
vackrast belägna tennisbanorna
i skärgården. Sandviksdalen är
platsen och underlaget hardcourt. Klubben arrangerar varje år
tennisskola (se annons på sidan
13) och ett klubbmästerskap i
månadsskiftet juli-augusti.
Kontakt: Kai Lingheimer, 0707781818.
BRÄNNÖ NATURVÅRDSFÖRENING
Naturvårdsföreningen arbetar
med natur- och landskapsvård
på Galterö samt underhåll av
naturstigar på Galterö och västra
Brännö. Kontakt: Lars Hellman
lars.hellman51@telia.com.

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/43
7602586252824/?ref=group_
header Kontakt: 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, ordförande, 0734222642.
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Lör 6
11.30-15.30
		
Fre 19
15.00
		
Fre 19
13.00-19.00
Lör 20
13.00-19.00
Mån 22		
Mån 29
10.00-12.00
Mån 29
10.00
Mån 29		
Tis 30
10.00-14.30

JUNI
Brännö Lagård öppnar sin utomhusutställning på nationaldagen
med årets tema: Galterö. Läs mer på sid 4.
Brännöföreninges ambulerande midsommartåg med fiskdamm och lotteri.
Mer info kommer på anslagstavlor och Facebook.
Brännö Varv Café och Bar: Midsommarbuffé med sommarpaj och kaffe.
Brännö Varv Café och Bar: Midsommardagens Pizzabuffé.
Tennisskola 22–26 juni, måndag till fredag. Läs mer på sid 53.
Simskola 29 juni–26 juli, måndag till fredag. Läs mer på sid 48.
Pröva-på-rodd för damer och herrar i Husvik
Tennisskola 29/7–3/7. Läs mer på sid 53.
Hälsoteket i Väster arrangerar Prova-på-aktiviteter på fotbollsplan

		
Mån 6
10.00-12.00
Mån 13
10.00-12.00
Ons 15
19.00-21.00
Tor 16
10.00-12.30
Fre 17
10.00-12.30
Lör 18
10.00
Mån 20 10.00-12.00
Tis 21 		

JULI
Simskola 29 juni–26 juli, måndag till fredag. Läs mer på sid 48.
Simskola 29 juni–26 juli, måndag till fredag. Läs mer på sid 48.
Simborgarkväll i Ramsdal. Läs mer på sid 48.
Friidrottsskola 16–17 juli. Läs mer på sid 47.
Friidrottsskola 16–17 juli. Läs mer på sid 47.
Brännöloppet i tre distanser. Läs mer på sid 46.
Simskola 29 juni–26 juli, måndag till fredag. Läs mer på sid 48.
Fotbollsskola 21-23 juli. Läs mer på sid 45.

Ons 22		
Tor 23 		
Fre 24
09.30
Lör 25
10.00
Lör 25
13.00
		
		
Sön 2
13.00
Tis 4
18.00
Lör 8
19.30-23.00
		
Lör 22 		
Lör 29
11.00-16.00
Sön 30

11.00-16-00

Fotbollsskola 21–23 juli. Läs mer på sid 45.
Fotbollsskola 21–23 juli. Läs mer på sid 45.
Lillen cup. Läs mer på sid 49.
Hunk Cup. Läs mer på sid 46.
Simpromotion, Ramsdal. Läs mer på sid 48.
AUGUSTI
Brännö Värdshus: Lasse Dahlquistdagen. Läs mer på sid 60.
Brännöföreningens sommarmöte för alla medlemmar i Brännögården.
Sommarens enda Dans på Brännö Brygga. Med reservation om att
restriktioner ännu ej är lättade.
Kappsegling i Husvik, Brännö runt”
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer
och i en samlingsutställning i Brännögården.
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer
och i en samlingsutställning i Brännögården.

		
Sön 11
11.00

OKTOBER
Arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Grönavik (preliminärt datum)

		
Sön 6
11.00-16.00

DECEMBER
Julvandring på Brännö.

Brännörodden
och Rodd & strandskola för barn.
Se kommande
annonsering på
anslagstavlor.

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

ÖPPET
10.00-20.00
ALLA DAGAR

KAFFE Bakverk Smörgåsar Pannkakor

&Frukt

Glass OST Chark oliver Godis DRYCKER
Pajer SKALDJURSRÖROR

Take Away

Solnedgång SALTA BAD & trevligheter
Brännö Brygga Husvik - Telefon: 0705-50 52 08
36 BRÄNNÖBLADET # 2020

NYHET MINIGOLF!
0768-94 81 51
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kunna ha en glasskiosk på
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”VI HAR
VÄRLDENS
BÄSTA
PERSONAL”
Kanske mer än någonsin har Brännö
handel i vår blivit mittpunkten på ön.
När effekterna av pandemin slog till
förändrades Carina Pagoldhs tillvaro
i grunden över en natt.
– Allt var som vanligt och jag skulle
iväg ett par dagar för att åka skidor,
men dagen efter vi kommit fram ringde
Sten och sa: Det är kaos här, allt toapapper är slut, all pasta är slut, säger
Carina.
Text: ESKIL LUNDGREN
Foto: NILS PETTER NILSSON

Carina Pagoldh
Ålder: 55.
Bor: I Sandvik med sambon
Anders.
Aktuell: Äger och driver
Brännös enda matvarubutik ihop med sin bror
Sten. Hon och personalen
har hyllats för sitt sätt att
klara omställningen under
coronavåren.
38 BRÄNNÖBLADET # 2020

Sten Pagoldh är hennes bror och
tillsammans driver de sedan 1995
Tempobutiken, som köptes av deras
föräldrar på 60-talet. Under högsäsongen jobbar runt tjugo personer
i affären och på vintern drygt en
handfull.
VI TRÄFFAS i det ljusa köket i lägen-

heten en knarrande trätrappa upp
från affären. Här bodde
familjen när Carina föddes.
Men när det var dags för
gymnasiet flyttade hon till
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THE HEART
OF THE ISLAND

– Vi var väldigt trötta ett
tag i våras. Både på allt
arbete och hela situationen,
säger Carina Pagoldh.

Jag fick
ett inre
lugn när
jag slapp
passa
båtar
varje dag

Kungsbacka och under drygt tjugo år
bodde hon där, och i Göteborg och
pendlade ut till jobbet på Brännö.
För sex år sen blev längtan tillbaka
för stark och hon och sambon Anders flyttade tillbaka.
– Jag fick ett inre lugn när jag
slapp att passa båtar varje dag. Och
Brännö är det bästa stället som
finns, säger hon.
Som ägare av affären är hon en
offentlig person på Brännö och det
händer ofta att hon blir stoppad för
att prata om något eller svara på
frågor till eller från jobbet.
– Vissa dagar, när man inte mår
som allra bäst, kan det vara påfrestande, men för det mesta är det bara
kul, säger hon och skrattar.

när vi började med utkörning, säger
Carina.

DET VAR I BÖRJAN av mars som livet i

FRÅN MITTEN av mars har butiken

butiken plötsligt ändrades berättar
Carina Pagoldh. Varor tog slut när
kunderna bunkrade upp och nya
riktlinjer kom om att vi måste hålla
avstånd till varandra.
– Ett tag var det så rörigt att vi
nästan inte hann organisera oss här
inne, säger hon.
Men Carina berättar att de satte
igång en febril aktivitet.
– Personalen var jättesnabba att
agera. De fick fram handskar, gjorde
visir och tejpade linjer i golvet och
skrev uppmaningar för hand om att
kunderna skulle hålla avstånd.
Allt tycktes flyta på.
– Men sen blev det rörigt igen,

40 BRÄNNÖBLADET # 2020

erbjudit hemkörning av varor för
de som är sjuka eller i en riskgrupp.
Mellan tio och tjugo leveranser om
dagen på vardagar har det blivit. Ett
tungt arbete för personalen.
– Det tog mycket tid och kraft,
och vi gjorde allt vi kunde för att
strukturera upp arbetet. Men till slut
var det en grupp frivilliga här på ön
som såg att vi inte mäktade med och
började hjälpa oss.
Gruppen organiserade sig själva
via Facebook och såg till att två personer om dagen kom och handlade
åt de äldre eller sjuka personer som
inte längre kunde besöka affären.
Kunderna kunde sen antingen

hämta sina varor färdigpackade i
affären eller få dem hemkörda.
– Det var en fantastisk hjälp vi fick
och nu flyter allting på, vi har fått en
rutin som funkar, och nu tänker vi
anställa personal i sommar som kan
ta över det jobbet, säger Carina.
ÄVEN ANTALET kunder har påverkats

av smittan. Plötsligt kom det fler på
vardagarna i takt med att permitteringar och hemarbete ökade, men
också färre på helgerna när turisterna stannade hemma.
Och de kreativa lösningarna och
nya arbetsuppgifter hade ett pris.
– Vi var väldigt trötta ett tag. Både
på allt arbete och på hela situationen.
Till slut drog de ner på öppettiderna, helt enkelt för att orka.

– Det blev för mycket för mig och
för personalen också, vi behövde lite
andrum för att hinna med allt, säger
Carina.

Brännö’s
grocery store “Brännö
handel” is quite literally the heart of the
island. Run by sister
and brother Carina
and Sten Pagoldh,
it offers year round
services. Early March,
conditions changed
overnight due to
Corona. But they
quickly adapted, and
even increased their
services – now providing home delivery to
those in need.
Matching the
growing business,
the store would need
expanded space.
Summertime queues
outside the store are
expected, but there’s
hope for a building
permit in the future,
enabling customers
to continue enjoying
their shopping experience for many years
to come.  

GÅNG PÅ GÅNG under samtalet hyllar

hon sin personal. Och hon säger
också att de allra flesta kunder varit
positiva och tacksamma, men att
det ibland kommit frågor om varför
det till exempel måste vara kö på
utsidan.
– Men det är ju för att det ska vara
bra för kunderna att handla, och
för oss också, som jobbar åtta, tio
timmar om dagen i den här miljön.
Jag vill inte vara orsak till att någon
smittas, säger Carina.
På Brännö handels Facebooksida
har det under hela våren rasat in
hyllningar, omtankar och kärleks-
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förklaringar från tacksamma
kunder. Det är tydligt hur mycket
affären betyder och hur omtyckt den
är. Kommentarer som ”Ni är bäst”,
”Ni gör ett fantastiskt jobb” och ”Var
rädda om er” blandas med frågor
från volontärer som vill hjälpa till.
Och engagemanget värmer hos
personalen.
– Ja, det är fantastiskt vilken
respons vi får, säger Carina.
ATT AFFÄREN blivit för trång är ingen

Vi har
krigat med
kommunen
i fler år och
jag förstår
inte hur det
kan dra ut
på tiden så.
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nyhet men har kanske blivit tydligare än någonsin. En lördag i mitten
av maj ringlar kön som vanligt på
asfaltsplanen utanför affären. På
dörren hänger skylten som säger att
man ska vänta på att någon går ut
innan man får komma in.
Ännu finns inget klart besked om
och när Carina och Sten Pagoldh kan
få bygga en ny affär i Rödsten.
– Vi har krigat med kommunen
i många år och jag förstår inte hur
det kan dra ut så på tiden. Nu har
de bytt handläggare, och hon kom
faktiskt ut och såg efter hur vi har
det i butiken i dag, men varje gång
de sagt ett slutdatum så har det
skjutits upp. Det är frustrerande,
säger Carina.
Hon bävar för att det i sommar
ska komma stora mängder besökare
till ön. Då kommer kön till affären
att fortsätta ringla långt ut på Husviksvägen.
– Det får bli så och jag kommer
säkert att missa försäljning på det,
men hellre det och att folk kan vara
friska och må bra, säger hon.

DE HOPPAS kunna få upp en glass-

kiosk och att vissa andra varor, som
jordgubbar och dricka, kan säljas ute
på affärsplanen. Det kanske hjälper
en del mot trängseln men helst
hoppas Carina att det blir en lugn
sommar och lagom med besökare.
– Så att vi hinner med ordentligt. Det ska kännas bra för alla att
komma hit, säger hon.

BRÄNNÖFÖRENINGEN

NOSTALGI

Lokalerna på Husviksvägen 22 är trånga och
otidsenliga. Carina och
Sten har i flera år fört en
kamp för att få bygga
nytt vid Rödsten.
Storebror och
lillasyster
Pagoldh.

STEN MINNS
HUR ALLTING
BÖRJADE

’’

Vår kusin sommarjobbade här en sommar i
början av 60-talet och då
var butiken till salu. Han åkte hem
till Töreboda och berättade för våra
föräldrar Keyen och Gunborg att
han hittat affären de skulle köpa.
Och i januari 1962 tog de båten till
Husvik för att titta. Det var tufft
gjort. Det var en riktig isvinter och
båttrafiken såg ju verkligen inte ut
som i dag. Det var bara 50 bofasta
personer på ön. Men de slog till och
köpte butiken.
I början hade vi utkörning av
varor, det var mycket drickabackar
och sånt som var tungt att bära.
Ofta jobbade vi till 21 på fredagskvällarna innan vi var klara med
rundan. Det var ett riktigt slit och
för att orka bestämde vi oss för att
ta fem kronor för varje utkörning.
Då dog det ut direkt och kunderna
kom och hämtade sina varor i butiken istället.
Själv började jag på heltid 1976
och har alltså gjort 44 år i butiken.”
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M BIL
MID
S M
MAR
FEST!

Ordinarie midsommarfest är inställd men det blir ett
rullande firande ändå! Vi kommer att ha en mobil parad med
moppe och lådcyklar där vi erbjuder fiskdamm och lotterier med mera.
Mer info kommer att presenteras på Facebook och på affischer på ön.
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21-23 JULI

LEDARE

FOTBOLLSSKOLA
Alla barn mellan 7 och 13 år är varmt
välkomna till fotbollsskolan –
nybörjare och de som spelat
ett tag! När: 21-23 juli.
Var: På fotbollsplanen.
Head coach: Olle Johnels.
l brannoforeningen.se
/aktiviteter-forbarn/fotbollsskola/
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BRÄNNÖFÖRENINGEN

PROFILEN

18 JULI

BRÄNNÖLOPPET

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

NOSTALGI

HUNK
CUP

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: 25 juli. Samling kl 10.00.
Var: Fotbollsplanen på Brännö.
Ålder: över 15 år.
Kontakt: Olle Johnels.
l brannoforeningen.se/aktiviteter-for-vuxna/
hunk-cup/

LÅDCYKLAR

FRIIDROTTSSKOLA

Alla barn mellan 8 och 13 år är varmt
välkomna till Friidrottsskolan.
När: 16–17 juli.
Var: Fotbollsplanen på Brännö.
Ålder: 8-13 år.
Tid: Friidrottskolan pågår kl 10.00–12.30
båda dagarna.
Ledare: Anders Palmqvist

Blåsväder?
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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.

www.elcykelbutiken.se
info@elcykelbutiken.se
Tel 031-217701

En gammal och kär tradition tar paus detta pandemins
år 2020. Samtliga danstillfällen - utom möjligen den
sista som är planerad till 8 augusti, är inställda.
Håll utkik på Brännöföreningens Facebooksida för mer
information under sommaren.

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

Lådcyklar och
Lastcyklar med
elassist.
Stort utbud

Elcykelbutiken i Göteborg
Seminariegatan 2
413 13 Göteborg

BRÄNNÖ
BRYGGA

DANS PÅ

AGENDA

16-17 JULI

REPORTAGE

25 JULI

LEDARE

&

Beatrice Lesslies gata 7, 431 21 Västra Frölunda
Tel: 031- 89 43 20
www.fpglas.se | info@fpglas.se
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Måndag 29 juni startar simskolan
i Ramsdal. Simskola och märkestagning erbjuds måndag–fredag
vecka 27, 28, 29 och 30.
Simpromotion sker lördag 25 juli.
Anmälan görs på Brännöföreningens hemsida och inskrivning
sker på plats i Ramsdal måndagen den 29 juni kl 10–12. Efter
simskolan ges möjlighet till
märkestagning kl 12–14.

Simskola erbjuds som fyraveckors- alternativt tvåveckorsperiod.

Fyraveckorsperiod:
800 kr för medlemmar och 1 000
för ickemedlemmar. Observera
att barnet ska vara medlem.
Tvåveckorsperiod: Vecka 27–28
eller vecka 29–30: 400 kr för
medlemmar och 500 för ickemedlemmar. Avgiften betalas
till Brännöföreningens bankgirokonto 5234-1245 eller Swishnummer 123 073 76 68.

24 JULI

SIMSKOLAN I RAMSDAL

Ange barnets namn och
”Simskola” på inbetalningen.
Simlärare är Linnéa Nordmark,
Hanna Karlsson och Mika Grinell.

LILLEN
CUP

Vi spelar med mixade lag
som vi delar in på plats.
Plats: Fotbollsborgen på
fotbollsplan
Datum: Fredag 24 juli 2020.
Ålder: 6-13 år
Tid: Samling vid fotbollsplanen kl 9.30.
Anmälan: Anmäl ditt
barn på plats den 24 juli.
Ingen föranmälan behövs.

Vid frågor om simskolan,
kontakta simlärarna via mail på
medlem @brannoforeningen.se

https://brannoforeningen.se/aktiviteterfor-barn/lillen-cup/

Ska ni fira
något eller
ha gäster
på picnic?
Sture Karlund
Tel 0709-52 18 93

10
Lämplig för

Kontakta Bo Olsson, 0705–686500
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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 tillfälle till fysisk aktivitet, kulturupplevelser och stimulerande
samvaro.
Under sommaren arrangerar
vi flera idrottsaktiviteter för
barn, ungdomar och vuxna. På
torsdagar från slutet av juni
och fram till mitten av
augusti anordnar vi
den välkända ”Dans
på Brännö brygga”.
Tyvärr dock inte
denna sommar.
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Så blir du
medlem

Därför är det bra att vara
med i Brännöföreningen

1

Gå in på vår hemsida: brannoforeningen.se/om-brannoforeningen/bli-medlem/

2

Fyll i formuläret och läs
om hur vi hanterar dina
personuppgifter.

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,
musikrepetitioner och mycket
mer. Brännögården och Aktivitetshuset ingår också i den
uthyrningsverksamhet som
föreningen driver.

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.

Vill du stödja vår verksamhet?
Bli medlem eller anmäl intresse

3

Betala medlemsavgiften till bankgiro 5234-1245
eller swish 123 400 36 61. Ange namn och e-postadress på inbetalningen samt ”Medlemsavgift”.
BRÄNNÖBLADET # 2020 51

VI BYGGER
& RENOVERAR
Behöver du ett nytt kök? Hör med oss! Vi tar hand om
hela renoveringen inklusive elektriker och rörmokare.

Kontakt: Erik Berglund, 0727-092030. E-post: bjorkekarrsfastighets@gmail.com
Facebook: facebook.com/bjoerkekaerrsfastighetsservice/

VÄLKOMMEN PÅ

TENNISSK LA
LÄMPLIG
ÅLDER:
5-14 ÅR

V26 V27

Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.
Bo Alderstig
Gröna Vik Byggkonsult Ab
031-97 12 94
0733-70 18 39
Strussnäsvägen 10, 430 85 Brännö
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22/6-26/6

29/6-3/7

ANMÄLAN SENAST 20/6
PRIS: 200 KR/VECKA

1 timme
per dag
mån-fre

Anmälan sker via mail till brannotennisskola@gmail.com eller på plats i klubbhuset
söndag 21 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 21 juni kl 19.00-20.00.
Eventuellt kommer även grupperna att anslås på: laget.se/btk-sommarskola-2020
Frågor besvaras i första hand av Simon Uhlén, 0725-402552 och i andra hand av
Kai Lingheimer, 0707-781818 (dock ingen anmälan på telefon).
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Alltid ett
steg före!

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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HANDELSTRÄDGÅRD
den gröna mötesplatsen

Husefladen 26

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

VÄLKOMMEN
TILL OPTIMERA VÄSTRA FRÖLUNDA

• Närodlat
• Ekologi och mångfald
• Växter tas hem på beställning
• Trädgårdstjänster
• Beskärning och rådgivning

Sofie Lindé 0720 -12 19 64

evasofielinde@gmail.com FB Brännö Trädgård

VI FINNS FÖR DIG
Våra öppettider under sommaren 2020
Måndag – fredag 08:00–16:30
På grund av Coronapandemin kommer vi inte kunna erbjuda drop-in på vårdcentralen
denna sommar. Se information på vår hemsida www.narhalsan.se/styrsovardcentral
Det går förstås bra att ringa oss för akuta problem, så försöker vi hjälpa till.

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!

Telefon för rådgivning 031-747 80 50.
Vi hoppas kunna öppna Brännömottagningen igen efter sommaren för bokade besök.
Använd gärna E-tjänsterna för receptförnyelser och andra icke akuta frågor.

Välkomna!
Trevlig sommar önskar Marie med personal
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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

hans.braenning@tele2.se
VÄSTRA FRÖLUNDA Redegatan 10 /
Mån - Fre 6.30-17 Lör 9-14

www.optimera.se

Nu med
Drive-in

LEDARE
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Brännö Byväg
1899 (cirka)
Hans Bränning filosoferar
kring ett av de mest klassiska
fotografierna på vår ö

E

n solig sommardag med en
stor händelse, fotograf på
besök. Utanför husen syns
kvinnor med bästa förklä
och pojkar uppsnyggade, tittande på med händerna i byxfickorna.
Husen är typiska för ön vid denna tid.
Det lilla huset som sticker fram längst
till höger är Duffens, som revs och flyttades till Styrsö Hembygdsförening
1939.
DE TVÅ NÄSTA HUSEN är mycket gamla,

det första, som senare kom att kallas
Onkels finns kvar idag i något ombyggt
skick och bebos av Monica Dalin. Det
andra huset revs för att ge plats för
Bethel.
De följande två husen är byggda
på andra hälften av 1800- talet
liksom huset längst till vänster, som
58 BRÄNNÖBLADET # 2020

HISTORIC
BRÄNNÖ

This photo,
taken
around
1899, depicts past
Brännö. Some of
these buildings, built
in the second half of
the 19th century in a
style typical for the
time, have in some
shape or form survived to this day.

uppfördes omkring 1876 av Carl Edvard
Rörberg när han gifte sig med Christina
Johansdotter. När fotot togs bodde där

Christina och dottern Märta, som senare gifte sig med Josef Eliasson. Huset
byggdes då om till lanthandel, som
fanns här till i början av 50-talet.
Efter raden av hus skymtar Stora
Augustas lagård. Det kan vara Stora
Augusta som står där med det vita förklät. Hon bodde tillsammans med sin
bror i huset med den ljusa stenfoten.
FOTOT ÄR TAGET långt före min tid så

uppgifterna är hämtade ur Bror Silfverblads böcker.

HANS
BRÄNNING
hans.braenning@tele2.se
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Din elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com 031–338 47 90

LASSE DAHLQUIST-SÄLLSKAPET
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-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?

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 sångbok 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.

SÖNDAGEN DEN 2 AUGUSTI KL. 13.00 firas
Lasse Dahlquist-dagen på Brännö Värdshus med
”Hisingens Nationalorkester” Vier Brillen.

K

valitet
ompetens
unskap

KÖSSÖ
BYGG AB

PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS I AUGUSTI

delas 2020 års Lasse Dahlquist-stipendium ut
till Götheborgs Matrosorkester. (För mer info
se dagspress eller www.lassedahlquist.se)
BYGGNATION, ANLÄGGNING & TRÄDGÅRD 0705-400158 kossobygg.se
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BRÄNNÖ
KYRKOFÖRENING

SOMMAR-

YOGA

Brännö Kyrka byggdes på initiativ av Brännöbor
på 50-talet. Förutom gudstjänster, vigslar, dop och
begravningar erbjuder kyrkan i Svenska Kyrkans
regi även verksamheter så som

UTOMHUS PÅ
NYBYGGD ALTAN
29 JUNI – 17 JULI

Styrsöbolaget
om cyklar och att
hålla avstånd

DROP IN-KLASSER
MÅN–FRE 9.00–10.30

Plats: Jydeklovan 9 Pris: 160 kr per klass eller
700 kr för fem klasser. Swish på plats. Lärare:
Maria Mebius-Schröder och Christian Jormin,
båda certifierade yoga- och mediationslärare.

BRÄNNÖ BRYGGA

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. Utrymningsvägarna måste alltid hållas fria. Säkerheten
går alltid först!

ONSDAGAR

JUNI: 24 JULI: 1, 8, 15, 22, 29
Pris: 160 kr (20 kr till Brännöföreningen)
Swish på plats. Lärare: Maria Mebius-Schröder

Foto: BIBBIE FRIMAN

FÖRDÄCKET ÄR en del av fartygets evakueringsyta, och får därför inte lastas fullt.
Besättningen 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, cykelkärror och annat skrymmande
gods skall lastas av och tas med in i båten.
Undvik, om möjligt, att ta med cykel under
högtrafik.
TACK FÖR ATT DU följer

Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och
visar hänsyn när du reser:
1 Håll avstånd.
2 Res bara om du måste.
3 Undvik rusningstrafik om du kan!
(07.00-09.00 samt 14.30-18.00).
ELLINOR SVENSSON

n Barnkör.
n Projektkör. (repeterar inför stora kyrkliga helger)
n Konserter.
n Barn/föräldragrupper.
n Föredrag, samtalsgrupper och utställningar.
Vi vill gärna få idéer från dig om andra
aktiviteter som kan lämpa sig för Brännö
Kyrkoförening t.ex öppen verksamhet för
barn, syföreningar, gubbdagis, barnoch ungdomsverksamhet, eller annat
som du saknar och skulle vilja delta i
eller rent av leda.
Ovanstående verksamheter finansieras delvis av Styrsö församling,
men mycket står föreningen för. Vi
vill få ett ökat och bredare utbud vad
det gäller musiker, föredragshållare och
andra aktiviteter och för det krävs ett ökat
ekonomiskt stöd till vår förening.
Är du bofast, sommargäst eller besökande?
Var med och stöd vår verksamhet.
Vi vill gärna se dig som aktiv eller passiv medlem
i Brännö Kyrkoförening
Vill du vara med att stödja och påverka detta
arbetet och bli medlem är medlemsavgiften 100 kr
per vuxen och år Glöm inte att skriva namn om du
betalar för flera personer.
Medlemsavgiften sätts in till Föreningens plusgirokonto 57 26 00 - 5
Du är alltid varmt välkommen till vår kyrka som är
öppen för alla och till våra olika aktiviteter som
annonseras både på kyrkans anslagstavlan, affischplatserna på ön och på vår Facebooksida.
Brännö Kyrkoförening styrelse tackar gamla och nya
medlemmar och ser framemot ett nytt år.

Trafikchef Styrsöbolaget
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DESIGN
OCH HANTVERK
PÅ BRÄNNÖ

Brännö
Bladet

20
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Brännö Studios - ett gäng
kreativa personer

– ett magasin
la
som håller he
sommaren!

Brännö
Bladet

ENGLISH
SUMMARY
INSIDE!

Guiden till en av
skärgårdens allra
mest älskade öar

– ett magasin
som håller hela
sommaren!

GIVE ME
A BRÄK!

SIMMA LUGNT
I RAMSDAL

Lena Kullberg om livet
när lammen tystnat

blir simskola
Klart nu: Det 82:a året
på Brännö för

S!
GULD! SILVER! BRON
också
Bli sponsor du

19
44:E ÅRGÅNGEN

ENGLISH
SUMMARY
INSIDE!

OFIL
ÅRETS BRÄNNÖPR
Carina Pagoldh

Tove Weigel och Ulrika
Kärnfelt, Krita Design AB

av
Guiden till en a
skärgårdens allr
öar
mest älskade

VIRUSPOJKARNA nätet
om succén på

EXTRA!
NYPREMIÄR FÖR
!

VISFESTIVALEN

ÅRETS BRÄNNÖPROFIL
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TRE ATTEFALLARE
Husesyn på Brännö

Annonsera
i Brännöbladet!

Ebba Byttner, Brännö
Lammskinn

Vill du synas
här 2021?
Vi har plats för din
logotyp i en av de
lediga rutorna.
Priset är 500 kr och
Catrin Bengtsson i
Brännöföreningens
styrelse har mer info!

Det finns flera sätt att synas i Brännöbladet som under
2019 genomgick en omfattande och mycket uppskattad förändring av både redaktionell kvalitet och antalet annonser.
Vi trycker Brännöbladet i cirka 1 000 exemplar och vi vet att
tidningen lever och läses hela sommaren på vår älskade ö.
Du kan annonsera antingen på en hel-, halv eller tredjedels
sida. Dessutom kan du annonsera med en sponsorspot i tre

valörer: guld, silver eller brons. Intäkterna öronmärks för
ungdomsverksamheten på Brännö (se sidan 69). Nytt för i
år är att vi erbjuder annonsering under rubriken Design- och
hantverk (se sidan intill).
Kontakta Catrin Bengtsson i Brännöföreningens styrelse
(catrin.bengtsson@volvo.com) för mer information.

Göteborgs Begravningsbyrå
SOMMARYOGA 2020
13/7– 29/7
måndag 9.30-11.00
tisdag 18.00-19.30
onsdag 9.30-11.00
Priser: 180 kr per gång / 5 kort 850 kr
Bokning: time center/majornayogastudio
länk finns på hemsidan brannoyoga.se
OBS: begränsat antal platser

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.
Begravning
Bouppteckning
Gravsten

Plats: Jydeklovan 11, Brännö

fokus • styrka • balans
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Välkommen! Andrea Hedenskog

Linda

Jemina

Första Långgatan 8 031-120 200 www.gbb.nu
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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,
administrative and technical management.
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> Developexecute value enhancement.
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Örgryte VVS erbjuder
tjänster inom värme,
vatten och sanitet.
Har ni problem så
tveka inte att höra
av er. Vi jobbar gärna
i Skärgården!

Fredrik Olsson Ivanoff, mobil: 0708-815557
info@orgrytevvs.se





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




Öppettider,
menyer och evenemang se www.brannovardshus.se

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

STOLTA SPONSORER
AV BRÄNNÖS UNGDOMSVERKSAMHET
GULD
SILVER
BRONS
SPONSORER
SPONSORER
SPONSORER
Brännö
Tandvård

ÖPPET
10.00-20.00
ALLA DAGAR

Henschel
ORGANISATION &
LEDARUTVECKLING

KAFFE Bakverk Smörgåsar Pannkakor

&Frukt

sponsor du också!
Glass OSTBliChark
oliver Godis DRYCKER

Ditt företags bidrag är viktigt för ungdomsverksamheten på Brännö. Välj mellan GULD 2000 kr, SILVER 1000 kr eller
BRONS 500 kr. Alla priser inklusive moms. Kontakta Catrin Bengtsson
i Brännöföreningens styrelse för mer information.

Pajer SKALDJURSRÖROR

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

68 BRÄNNÖBLADET # 2020

Take Away

Solnedgång SALTA BAD & trevligheter
Brännö Brygga Husvik - Telefon: 0705-50 52 08
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
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ATT HÅLLA SOCIAL DISTANS
ÄR BRA HAR VI LÄRT OSS.
DEN UNGE MANNEN PÅ BILDEN SER UT
ATT HA HELA RAMSDAL FÖR SIG SJÄLV
DENNA VACKRA MAJKVÄLL 2020.
FOTO: PETER HJELM
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Brännö
Bladet

20

Vad tycker du om
nya Brännöbladet?
Vad var bra? Nåt du saknar?
Hur kan vi bli ännu bättre
2021? Din åsikt är viktig för
oss. Maila dina synpunkter
till redaktionen!
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Reporter
Eskil Lundgren
eskil031@gmail.com
Redaktör / AD
Tony Henschel
tony@henschel.se

Fotograf
Nils Petter Nilsson
petter@ombrello.tv

Annonskoordinator
Catrin Bengtsson
catrin.bengtsson@volvo.com

I redaktionen dessutom:
Ylva Jarenäs, reporter
Ellen McKnight, engelska översättningar
Madelen Lindgren, illustrationer
Brännöbladet trycks hos Billes, Mölndal

