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Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2020 

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

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

Organisation 

Med en engagerad styrelse och många funktionärer har föreningen en väl fungerande 

organisation för att lyckas utföra föreningens verksamheter. Men arbetet med att hitta fler 

personer som vill ta ett huvudansvar för aktiviteter är konstant och nödvändigt för att kunna 

avlasta styrelsen. 

Brännöföreningens möten 

Brännöföreningen har under 2020 haft 14 protokollförda styrelsemöten, varav  3 digitala och 

övriga med Corona-anpassning i Brännögården. Vi hade också ett medlemsmöte i form av 

årsmötet samt ett konstituerande möte. Dock kunde vi ej genomföra vårt vanliga öppna 

sommarmöte pga restriktioner. 

Styrelsen 

Under verksamhetsåret 2020 utgjordes styrelsen av följande elva personer: 

 Lukas Sundberg, ordförande 

 Catrin Bengtsson, vice ordförande och sekreterare 

 Willy Brink, kassör 

 Lina Carlstedt, ledamot 

 Jenny Frost, ledamot 

 Jan Wigartz, ledamot 

 Erik Berglund, ledamot 

 Lisa Nordmark, ledamot 

 Peter Slonawski, suppleant 

 Ingvar Grahn, suppleant 

 Kent Fogelström, suppleant 
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Revisorer och valberedning 

Brännöföreningens revisorer och valberedning var under året följande: 

 René Sahlén, revisor 

 Sinikka Necander, revisor 

 Ing-Marie Ericsson, revisorssuppleant 

 Åsa Berner, revisorssuppleant 

 Pege Hermansson, valberedare (sammankallande i valberedningen) 

 Karin Colliander, valberedare 

 Yngve Ernst, valberedare 

 Åsa Berner, valberedare 

 

Medlemmar 2020 
Under 2020 har Brännöföreningen haft 777 medlemmar, vilket är en ökning med 226 

personer eller +141% jämfört med 2019. Orsaken till ökningen är framförallt att vi – förutom 

att skicka mail eller brev till alla som varit medlemmar 2018 och 2019 – även lade 

inbetalningskort i alla 566 postfacken i Brännö Handel. Skillnaden visade sig tydligast om vi 

jämför hur många som löst medlemskap runt 12 januari. 2019 var antalet 159 personer och 

2020 427 personer. Rent ekonomiskt inbringade medlemsavgifterna 97.200:- år 2019 och  

137.100:- år 2020. Ökningen är fördelad mellan alla åldersgrupper men var som störst i 

grupperna 10-19, 60-69 och 70+.  Åldersfördelningen är ungefär densamma som under de 

senaste åren: de flesta av våra medlemmar är barn samt personer över 40 år, medan vi har 

få medlemmar (knappt 7%) i åldersgruppen 21-40 år även om en viss ökning har skett 
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Åldersfördelning medlemmar 

 

Funktionärer 

Coronapandemin har naturligtvis även påverkat behovet av funktionärer i och med inställda 

danser och minimerat midsommarfirande mm. Trots detta har sammanlagt 104 personer 

engagerat sig som funktionärer, inklusive Brännöföreningens styrelse, valberedning, 

revisorer med flera under 2020. Engagemanget från Brännöborna håller i sig även under ett 

pandemiår – det är beundransvärt och helt avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta 

driva sitt arbete! 

Funktionärsfesten 

På grund av Corona-pandemin kunde vi inte arrangera någon funktionärsfest 2020. Tanken 

var annars att ha den på Styrsöbolagets båt (läs mer under ”Danserna på Brännö Brygga) 

Ekonomi 

Vi fick ett betydligt bättre ekonomiskt resultat 2020 än vad vi budgeterat. Överskottet blev 

hela cirka 105 tkr! Några orsaker till resultatet: 
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Intäkter 

 Högre intäkter från medlemsavgifter – cirka 9 tkr 

 Fler deltagaravgifter än budgeterat - cirka 9 tkr 

 Bidrag lekplats: Vi fick bidrag från Leader Södra Bohuslän till markarbetena och så 
gjordes en insamling som gav cirka 15 tkr  

 Vi fick Coronapengar ( 9 tkr) av Riksidrottsförbundet (RF) för att vi inte kunde köra 
midsommar samt uteblivna lokaluthyrningar 

 Uthyrningen till Hemtjänsten gav en intäkt på knappt 29 tkr 

 Föreningen fick fullt täckning för kostnaderna vad gäller skötsel av baden inklusive 
ferieungdomar och ideellt arbete trots att vi från början inte beviljades hela det sökta 
beloppet. 

 Vår simskola blev även i år sponsrad av båtförsäkringsbolaget Assuransen mot att de 
fick ha med namnet på våra simskoleanslag.  

 Även Svenska Spels Gräsroten har bidragit till våra intäkter låt vara i något mindre 
omfattning än 2019. Pengarna genereras av spelare som anger Brännöföreningen 
som en av sina favoriter.   

 Övriga intäkter – markupplåtelse till Ellevio för den delen av vår fastighet som 
omfattar delar av Lönndalsvägen och Ankedammen -  cirka 2 tkr. VI köpte också in ett 
pantkärl till Husvik och delade kostnaden för detta med föreningen Bastubryggan och 
bryggföreningen Helena. Dessutom sålde vi av en bärbar dator plus lite annat 

 

Kostnader 

 Lägre kostnader för el och VA 

 Rep och underhåll gården. Budget 151 tkr, utfall cirka 7 tkr 

 Traktering budget cirka 20 tkr, utfall cirka 5 tkr 

 Betydligt lägre kostnader för kontors- och förbrukningsmaterial. Budget cirka 27 
tkr, utfall cirka 9 tkr 

 Övriga kostnader – budget cirka 2 tkr, utfall cirka 700 kr 

 

Balansposter 

Brännöföreningen är medlemmar i föreningen Sjöbodslängan som inför årsmötet 2020 
beslutat indexuppräkna andelsvärdet. Kalkylerat värde är i dagsläget 25 tkr per andel 
och eftersom vi äger fyra andelar blev föreningen 100 tkr ”rikare”. Värdet ligger nu 
under Tillgångar i Balansräkningen och motsvaras av en Uppskrivningsfond i Eget 
kapital. Vi har ju inte betalt några pengar nu och det skall betonas att värdet kan ändras 
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åt båda hållen om det någon gång blir aktuellt med ett utträde, men en tillgång är det 
likväl.  

Administration 

Under året har styrelsen blad annat genomfört följande administrativa åtgärder: 

 VI har tagit fram ett förslag till reviderade stadgar att föreslå för årsmötet 2021. 
Orsaken är främst att vi inte är godkända som bidragsberättigad förening av Idrotts- 
och Föreningsförvaltningen vilket stoppat kommunala bidrag till ombyggnaden av 
Brännögården.  

 För att underlätta anmälningsförfarandet till olika aktiviteter så har vi med hjälp av 
vår fd webmaster Carin Bjarsch, tagit fram anmälningsformulär på websidan. 

Större inköp, reparationer och underhåll 

Styrelsen har genomfört flera åtgärder enligt föreningens underhållsplan, där vi bland annat: 

 Förberett marken för den blivande lekplatsen vid Brännögården och byggt 
tillgänglighetsanpassad utrymningsramp samt installerat en ny utrymningsdörr (Läs 
mer nedan) 

 Batteridrivna gräsklippare och trimmer är inköpta för att främst användas till 
lekplatsen.  

 Reparerat gångväg i Ramsdal samt täckt över diket vid sopkärlen så det blivit enklare 
att nå samtliga sopkärl 

 Köpt återvinningskärl för burkar och PET-flaskor till Ramsdal 

 Monterat den nya rampen till simskolebryggan vi köpte in 2019 samt reparerat delar 
av bryggorna i Ramsdal 

 Reparerat avloppspumpens styrning i Husvik 

 Byte av toalettstol och radiator på handikapptoaletten vid kiosken i Husvik.  

 Reparerat taket på simskoleförrådet i Ramsdal liksom del av taket på Brännögården. 
 

Dokumentation av övriga mindre åtgärder finns i föreningens underhållsplan. 

Projektgrupp lekplats och ombyggnad 

Ritning och utförande för ombyggnaden av Brännögården är i princip färdig men projektet är 
fördröjd på grund av att vi inte lyckats få bidrag i tillräcklig omfattning.  Det enda bidraget vi 
lyckades få var ett beloppsbegränsat sökt bidrag från Leader Södra Bohuslän för ny 
utrymningsdörr och ny ramp samt markarbeten på lekplatsen. Vi lyckades dock få bygglov 
för ”fasadändringar” trots att marken är prickad. Dit räknas ramp och dörr samt kommande 
nya fönster och dörrar i fasaden samt en mindre ombyggnad av entrén och skärmtaket där. 
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Markarbetena färdigställdes i början av sommaren och den nya utrymningsdörren och 
rampen under hösten – de sistnämnda med ideella insatser av några av föreningens 
medlemmar vilket vi är mycket tacksamma för. 

En insamling till lekplatsen genomfördes i början av sommaren som gav cirka 15 tkr. För 
detta har vi köpt in virke till bygge av sjöbodar, piratskepp, Vinga fyr mm. Dessvärre lyckades 
vi inte få till en fungerande arbetsgrupp under året så det virke som inte är tryckimpregnerat 
är magasinerat i ett av våra förråd. Vi räknar med at ta nya tag vår/sommar 2021. 

På grund av en felbeställning hos ett av stadens byggföretag fick vi ”ärva” åtta innerdörrar 
som vi magasinerat i väntan på kommande ombyggnad.  

När kommunen drog in fiber till brandstationen gjorde den av GothNet anlitade 
entreprenören en olovlig nedgrävning av fiber på vår mark – den mark som lekplatsen är 
tänkt för. ”Vi trodde det var kommunens”. (Kommunen arrenderar enbart marken som 
brandstationen står på). Problemet med detta är bland annat att vi inte får gräva hur som 
helst i närheten av fibern och att vi inte får bygga något ovanpå. Detta kunde vi såklart inte 
gå med på så efter mycket diskussion fick igenom avtal där GothNet förbundit sig att flytta 
fibern om vi vill gräva där den ligger samt att vi har rätt att bygga ovanpå den efter att ha 
informerat GothNet om våra planer. Och då var ju allt lugnt? Nejdå….Precis när avtalet med 
GothNet äntligen var klart bytte de leverantör! Ny fiber, ny förhandling och nytt avtal men 
den fibern inte går på vår mark... 

Vi har också sökt Jordbruksverkets landsbygdsstöd från 
Länsstyrelsen men fått svar att Brännögården inte 
ligger inom landsbygdsområde och därmed inte 
berättigad till detta. Enligt Länsstyrelsen är allt på 
Brännö som inte är streckat på bilden intill ”landsbygd” 
– de streckade områdena är det inte. Notera tomten på 
Asperö som är ”landsbygd”……. 

 

 

 

Uthyrning 

Under 2020 skrev vi ett avtal med Lokalförvaltningen om uthyrning av ”mysrummet ” på 
Brännögården till Hemtjänsten som inte hade någonstans att ”bo” när de inte kunde vara 
kvar på skolan. Uthyrningen är inte optimal varken för oss eller Hemtjänsten och är tänkt att 
vara en tillfällig akutlösning. Dock har det fungerat ganska väl under sommar och höst på 
grund av att vanliga uthyrningar minskat till följd av Coronapandemin 

Under ”alla år” har det sagts oss att vi inte får hyra ut dansbanan i Husvik utan särskilt 
tillstånd av Samfälligheten eftersom den står på mark vi arrenderar av dem. Under året hade 
vi möte med Samfällighetens styelse som numera inte såg några hinder för detta så därför 
har vi nu tagit med dansbanan bland de objekt som är möjliga att hyra. Vi är dock restriktiva 
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till syftet och har beslutat att inte hyra ut till kommersiella arrangemang eller privata fester 
och de om hyr får heller inte hindra eventuella bastubadare. 

På grund av restriktioner har vi inte kunnat hyra ut Brännögården och Aktvititetshuset i 

samma omfattning som vi brukar.  

Förhyrningar under 2020 har varit följande: 

- bryggan 5 tillfällen 
- bord och bänkar 11 set 
- spontanhyra barn och ungdom ca 100 tillfällen 
- ideell verksamhet hyra barn och ungdom 8 tillfällen 
- ideell verksamhet hyra vuxen 45 tillfällen 
- kommersiell verksamhet hyra barn 12 tillfällen 

Utöver nämnda förhyrningar har Aktivitetshuset och Brännögården använts till olika idrotts- 

och kulturaktiviteter under Brännöföreningen för både barn, ungdomar och vuxna. 

Uthyrningsansvarig: Ann-Marie Kristensson. 

Husvik 

Kiosken 

Vi hade två sökande till att arrendera kiosken i Husvik under säsongen 2020. Styrelsen valde 
efter intervjuer med de sökande Anders Berglund som lanserade namnet Café Brännö 
Brygga. Han hade ett betydligt större sortiment än de flesta tidigare caféarrendatorer och 
hade bland annat ett större fokus på lätta maträtter. Detta uppskattades av många besökare 
men ledde också till att avfallet från kiosken ökade och fick en annan karaktär med större 
andel matavfall vilket inte passade att lägga i containern utan föranledde särskilda insatser. 

Avfallshanteringen 

I Husvik finns två sopkärl som Trafikkontoret betalar och som i första handa är avsedda för 
resenärer och turister. Vi har dock noterat att dessa även utnyttjas av andra personer som 
olika former bedriver aktiviteter i Husvik vilket gör att de ofta är överfulla. Som komplement 
till dessa beställer Brännföreningen dit en låst container avsedd för danserna och kiosken 
samt fyra mindre sopkärl under dansperioden men eftersom danserna var inställda 2020 
hade vi inte dessa framme vilket ökade problematiken. 

Redan 2019 hade vi kontakt med Trafikkontoret och påpekade att de befintliga kärlen inte 
räckte till och de lovade komplettera. Inget hände dock inför sommarsäsongen 2020 så vi tog 
en ny kontakt och till slut beställde de ut ett extra kärl och bytte tills större modeller vilket 
de även gjorde till Rödsten vilket troligen var en effekt av våra påtryckningar. 
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För att ytterligare reda i avfallsituationen i Husvik bjöd vi i början av sommaren in till ett 
möte med alla som har någon aktivitet i Husvik (Bastubryggan, bryggföreningen Helena, 
båtägare och sjöbodägare). Det var ett väldigt positivt möte där vi enades om hur avfallet i 
Husvik skall hanteras vilket i princip är att alla som har verksamhet i Husvik skall ta hand om 
sitt avfall – antingen ta med det hem till sina egna kärl eller transportera till Rödsten eller 
huset för Farligt avfall vid varvet. Vi beslöt också köpa in ett pantkärl för PET och burk och att 
dela kostnaden för detta mellan Bastubryggan, Helena och Brännöföreningen. En sak vi ännu 
inte lyckats lösa är någon form av glasinsamling men det arbetet fortgår. 

Hjärtsäkra Brännö 

Ingen HLR-utbildning genomfördes detta år. 

Brännö träning varje vecka 

Alla aktiviteter drog igång som vanlig i början av 2020. Under försommaren kördes Gympa 

utomhus. Även höstterminen drog igång med alla aktiviteter. Men på grund ökad spridning 

av Covid-19 beslutade föreningen att ställa in alla aktiviteter inomhus under Brännö Träning 

från 1 november till årets slut. Nedan står det om våra aktiviteter som hölls inne och ute 

fram till november 2020. 

Medelgympa 

Medelgympan drog igång den 13 januari 2020. I mitten av mars kördes sista inomhuspasset 

för vårterminen. Resterande pass fram till sommaren hölls utomhus, det blev både 

powerwalks, träningspass vid utegymmet och utomhusgympa. Under 6 år var Jenny Frost 

ledare för medelgympan men lämnade under hösten 2020 över till tre starka kvinnor som 

tog över stafettpinnen och körde var tredje vecka inomhus. De gjorde detta med bravur och 

medelgympan var fortsatt mycket välbesökt tills dess att alla pass blev inställda i november. 

Ledare: Jenny Frost / Karin Stawreberg, Barbro Hallgren, Susanna Carolusson. 

Innebandy 

Varje onsdagskväll har det varit innebandy för vuxna, med uppehåll när skolorna har lov. Det 

har varit ca 6- 12 deltagare. Under året lämnade Henrik Kok över ansvaret till Lars 

Kristensson. Ledare: Henrik Kok / Lars Kristensson 

Cirkelträning 

Under vårterminen 2020 hölls Cirkelträningen först inomhus med ledarna Klara Gustafsson 

Hellström, Birgitta Hultqvist och Carina Pagoldh. I april valde ledarna för Cirkelträningen att 

vara ute vid utegymmet istället. I mitten av maj gjorde Cirkelträningen uppehåll då 
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deltagarantalet var mycket lågt. Mot slutet av september anmälde Maria Bergström sitt 

intresse att vara ledare för Cirkelträningen. Det nya passet med Maria som ledare 

anpassades till Intervallträning där var och en gjorde övningar på sin plats på/vid 

träningsmatta. När alla inomhusaktiviteter upphörde i början av november trotsade Maria 

både regn, kyla och snö och körde träningen utomhus istället! Hon justerade passet till 

mestadels stående övningar och höll igång i vått och torrt till slutet av december med några 

hängiva deltagare. 

Ledare: Klara Gustafsson Hellström, Birgitta Hultqvist och Carina Pagoldh / Maria Bergström 

Innebandy för barn 

Även 2020 har Lars Kristensson haft hand om innebandy för barn/ungdomar (årskurs 5-9). 

De har spelat onsdagar kl. 19-20. Både tjejer och killar har spelat tillsammans och det har 

vairt cirka 10-12 barn per tillfälle. Aktiviteten har varit mycket uppskattad! 

Ledare: Lars Kristensson 

Gympa för barn 

De som är medlemmar i Brännöföreningen har förmånen att låna gympasalen utan kostnad 

för barnlek eller gympa efter klockan 18 på vardagar och under förutsättning att det är 

ledigt. Medlemmar är försäkrade via föreningen. Bokning sker som vanligt via 

Brännöföreningens hemsida. 

Idrottsaktiviteter under sommaren 

Sommaren 2020 arrangerades följande idrottsaktiviteter, alla mycket uppskattade och 

föredömligt arrangerade av våra fantastiska ledare och funktionärer: 

 Fotbollsskola 21 till 23 juli. 103 barn deltog. Headcoach: Olle Johnels 

 Lillen Cup 24 juli. 17 barn deltog.  Ansvarig: Karin Lind 

 Friidrottsskola 16 till 17 juli. 25 barn deltog. Ansvarig: Anders Palmqvist 

 Brännöloppet 18 juli, tre distanser. Ca 35 deltog i varje lopp. Ansvarig: Jenny Frost 

och Lina Carlstedt 

 Hunk Cup 25 juli. 7 lag deltog. Ansvarig: Olle Johnels 
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Badsektionen 

Arbetsdagar i Ramsdal, Gröna vik och Vassdal 

Vårstädning och höststädning av badplatserna i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik utfördes av 

många engagerade funktionärer den 17 maj respektive den 20 september. Tyvärr var våren 

väldigt blåsig, så på denna städdag kunde korvgrillning och fika inte erbjudas på alla ställen.  

 Vi sökte ersättning för 250 ideella funktionärstimmar på våra tre bad men kunde 
redovisa 276 timmar – och vi fick ersättning för alla! (Kommunen betalar ut 100:- per 
ideell timme på baden till föreningen) 

 

 

Drift- och skötsel baden 

Som vanligt fick vi bidrag från kommunen för att ta hand om skötsel av våra tre bad 
(Ramsdal, Gröna Vik och Vassdal) under sommaren. För att klara detta praktiskt anställde vi 
– som vi också brukar – ett antal sommarlovslediga ungdomar som – i grupper om tre – 
arbetat några morgontimmar varje dag för att hålla baden snygga och säkra (gräsklippning, 
röjning av växtlighet/tång, skräpplockning, städning av toaletter och tömning av sopor). 

Även sommaren 2020 var intresset för att jobba hos oss stort – vi var tvungna att tacka nej 
till flera ansökningar - och 13 ungdomar i ålder 14-18 år anställdes. Eftersom vi får fler och 
fler badgäster i maj och september då våra ungdomar inte kan jobba dagtid då de går i 
skolan provade vi i år att låta några ungdomar jobba en kväll per vecka plus lördagar 
veckorna före och efter sommarlovet. Dessutom lade vi in extra pass på toaletterna i 
Ramsdal under eftermiddagarna i juli. Båda dessa satsningar gav ett positivt resultat vilket 
bland annat manifesterades i den årliga, obligatoriska tillsynsrapporten för Ramsdalsbadet 
från Miljöförvaltningen där det bland annat står ” Miljöförvaltningen fann inga brister vid 
inspektionen.” 

Feriearbetare från staden 

VI fick besök av en grupp ungdomar från Västra Göteborg som under några dagar 
förtjänstfullt rensade volleybollplan och hoppgrop på idrottsplatsen samt målade en del av 
Brännögården  

Simskola i Ramsdal 

I år hölls simskolan av Linnéa Nordmark, Hanna Karlsson och Mika Grinell vecka 27 till och 

med 30. Man kunde välja att anmäla sig för de två första eller sista veckorna, alternativt alla 

fyra veckor. I år gjordes anmälan via Brännöföreningens hemsida och det var inskrivning 

måndagen v.27.  
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I år var det 43 deltagande i simskolan. Det togs 230 märken totalt varav 127 var 

simborgarmärken. De första veckorna så var det inte många märkestagare pga vädret. Det 

var kallt med blåst och vissa dagar även regn men vi hade flera tappra elever som deltog 

trots vädret. Vi hann även med några dagar med finare väder då det vände sista veckan.  

Det var en annorlunda sommar i år eftersom vi också hade corona att ta hänsyn till. Det 

hade inte så stor direkt påverkan på simskolan, det var simborgarkväll som vanligt och 

ansvaret att hålla avstånd låg främst på privatpersonerna som deltog. På simpromotionen 

delades ceremonin upp och simskolan hade avslutning för en grupp i taget. Promoveringen 

hölls för märkestagarna och deras närstående istället för en allmän uppvisning som vi brukar 

vilja ha. Därför hade vi inte heller en promotor i år. 

 

Kultursektionen 

Midsommar 

Föreningen har de senaste åren haft stora och välbesökta midsommarfiranden på 

fotbollsplanen.  Detta år kunde vi tyärr ej genomföra ett firande på detta sätt pga 

restriktionerna. Men skam den som ger sig! Styrelsen beslöt att om deltagarna inte kan 

komma till ett gemensamt firande, så får firandet komma till dem. Vi genomförde därför en 

midsommarparad med 6 stycken stopp på ön. Paraden gick från Brännögården via Brännö 

skola, Brännö Brygga, Värdshusets entré, affärsplan, Rödsten och avslutades vid klockstapeln 

vid kyrkogården.  I paraden ingick stora delar av Brännöpojkarna, fiskdamm samt lotterier. 

På varje plats spelades det musik och dansades individuell ringdans. Naturligtvis inföll sig ett 

regnväder precis under paradens gång men vi lyckades hitta regnskydd för spelmännen vid 

samtliga platser. Evenemanget blev mycket lyckat och väldigt uppskattat av Brännöborna. 

Fördelningen av besökare per plats var förvånansvärt jämn och uppskattningsvis var det ca 

50 personer per plats precis som restriktionerna tillät. 

Danserna på Brännö brygga 

Trots att vi skrev avtal med Styrsöbolaget om att deras båt Kungsö skulle köra från Stenpiren 

via Eriksberg, Köpstadsö och Styrsö till Husvik och där kunna erbjuda servering av mat och 

dryck under danskvällarna var vi, som är allmänt känt, tvungna ställa in samtliga danser på 

grund av Coronapandemin. Stor saknad hos både publik, orkestrar och funktionärer liksom 

inte minst hos Anders i kiosken! Vi höll i det längsta dörren på glänt för att kunna köra sista 

dansen men blev till sist tvungna att kasta in handduken. Styrsöbolaget är intresserade av att 

prova igen så vi hoppas verkligen att vi kan köra danser 2021!  
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Konstrundan 

Konstrundan arrangerades 29-30 augusti. Det var 9 olika platser och 23 

konstnärer/utställare. Det gick fint tillväga även med distans. Brännögården hade 209 

besökare. Ansvarig för konstrundan var Patrik Häggmark. Brännöföreningen passade på att 

hålla ett litet pop-up lotteri vid brandstationen på söndagen. 

Julvandring 

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in julvandringen detta år pga nya restriktioner. 

PR-sektionen 

Brännöbladet 

Även årets upplaga av Brännöbladet, årgång 45, blev mycket uppskattad. Kanske till och med 

lite extra uppskattad pga det rådande läget och att man inte kan träffas i samma 

utsträckning som vanligt. Och trots en ganska mager kalender med aktiviteter blev bladet 

lika stort och innehållsrikt som vanligt och annonser i stort sett i samma omfattning som 

tidigare. Redaktionen bestod återigen av Tony Henschel (AD), Eskil Lundgren (reporter) samt 

Nils Petter  Nilsson (fotograf) och Catrin Bengtsson (annonsförsäljning).   

Sociala medier 

Föreningen använder, förutom sin webbplats, även Facebook för att informera om 

aktiviteter och evenemang, samt för snabb kommunikation med medlemmar och 

allmänheten på Brännö. Antal följare för huvudsidan var 1131 under 2020.  Ansvariga är 

Jenny Frost och Lina Carlstedt.  

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla funktionärer som ställde upp under detta märkliga år 2020 och ser 

med förhoppning fram emot ett öppnare och ljusare 2021, där tillfälle kan ges till fler sociala 

aktivteter för brännöborna. 

 

Brännö 2021-02-04 


