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I årets 
utgåva

21
Välkommen till ett nytt nummer  
– och ännu mer simskola på ön! 6. Viruspojkarna i toppform 

Vem trodde att vi skulle ha pandemi även sommaren 2021? 
Tur då att Viruspojkarna skriver nya fyndiga låtar – och dessutom  

en specialskriven midsommarvisa för Brännöbladets läsare!

10. Skräp och sopor
Brännöbladets reportrar Ylva Jarenäs och Björn Bältsjö har forskat riktigt  

djupt i ämnet - från Galterös stränder ända ner i överfulla containrar vid Rödsten. 

19. F som i Filips fina fiskar
Vem är han egentligen, filuren som lägger till vid Rödsten om eftermiddagarna? 

Vi satte klorna i Filip Fhager – och fick några extra havskräftor på köpet.

28. De har makten på linje 283
Däcksman är den första du möter när du kliver på Silvertärnan, Vesta, Vipan eller Ylva.  

För Brännöbladet berättar de om knasig last och varför de trivs bäst just på 283:an.

38. Paola Näslund är årets Brännöprofil
Sjuksköterskan Paola Näslund har gjort en hjälteinsats när hon 

skapat ett snillrikt system för covidtester på Brännö.

44. Storsatsning på simskolan
Åtta sidor fulla med tips på evenemang som arrangeras av Brännöföreningen. 

Simskolan utökas med fler lärare, fler aktiviteter  
som kommer att pågå i hela sex veckor.

Stor guide till sommarens aktiviteter – se mittuppslaget!

Anna-Karin Dahl
Ordförande  

Brännöföreningen

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Fo
to

: T
O

N
Y

 H
EN

SC
H

EL

DÅ VAR ALLT bohag på plats i vårt 
nya hem på Brännö, nämen se där 
kommer ju Yngve Ernst och hälsar 
oss välkomna till ön igen och med 
en liten fråga. ”Kan du tänka dig att bli 
ordförande i Brännöföreningen?” Ja visst 

kunde jag det, engagemang för värdefull fritid och 
kultur på Brännö så roligt!

FÖR ER SOM INTE känner till historien så vi tidigare 
i Lönndal när barnen var mindre och vi var yngre, 
där byggde vi ett hus som vi älskade men åren gick 
(elva totalt) och barnen drog oss mot staden för 
olika aktiviteter, så flyttade vi till stan av praktiska 
skäl. 

MEN FÖRRA ÅRET flyttade sista barnet ut och vi kunde 
plötsligt göra som vi ville (nästan), så med goda 
vänner och lite tur kunde vi i augusti 2020 flytta 
tillbaka till ”vår”  ö där vi ju sått ett och annat frö! 

SIMSKOLAN I RAMSDAL kommer i år utökas till sex 
veckor så att så många barn som möjligt ska lära 
sig simma och ta märken! Simskolelärare kommer 
att finnas vid affären under veckan innan midsom-
mar för information och anmälan. Aktiviteter för 
unga vuxna /äldre kommer också att ske under 
simskoleveckorna. Se enskilda anslag på ön och på 
Brännöföreningens hemsida.

DET KOMMER OCKSÅ finnas möjlighet att stötta denna 
nu för 83:e året i rad arrangerade verksamhe 
genom att swisha en valfri slant. Visst minns man 
sin egen sina barn eller barnbarns simkoletid i 
Ramsdal!

VARMT VÄLKOMNA till årets Brännöblad och aktivi-
teter av och för Brännöbor vinter, sommarboende 
och tillfälliga besökare!

Last year 
I finally 
moved 

back to Brännö, and 
I was happy to get 
involved with the 
Brännö Association, 
promoting a Brännö 
where leisure and 
culture activities 
thrive!
This year, the Swim 
School will extend its 
courses to six weeks, 
to enable as many 
as possible to take 
swimming lessons. 
Feel free to send a 
donation, allowing 
them to continue 
their important 
work. 
And as always, 
activities of every 
kind will be arranged 
all throughout sum-
mer – keep your eyes 
open for announ-
cements on posters 
around the island as 
well as on our home-
page. Welcome! 

WELCOME
TO BRÄNNÖ

Gissa 
huset!

Var är bilden i bakgrunden 

tagen? Rätt svar finns  

på sidan 46.
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Varvet expanderar sin verksamhet 
ner mot Rödsten med en glass- och 
korvkiosk. Och ryktet om brädgårdens 
död, kan vara överdrivet.

– Vi ser det mer som en paus, säger 
Lise-Lotte Leksell.

Det är mitten av maj och ännu har 
turistströmmen inte riktigt kommit 
igång. Men det sitter sällskap vid 
de flesta borden på uteserveringen, 
som i år blivit lite mera inne. Stora 
glasskivor har delat av och slutit in 
borden på Café varvet.

– Det är för att vädersäkra, och 
kanske också förlänga säsongen lite, 
säger Lise-Lotte Leksell.

Hon berättar om den nya appen 
som gör att man kan beställa mat 
och dryck via mobilen i sommar. 
Drycken bärs ut till bordet, men ma-
ten hämtar man som vanligt i baren 
när man fått sms:et att den är klar.

NYA PÅ VARVET: GLASSEBOA OCH KORVMOJEN

04  BRÄNNÖBLADET # 2021  

FFUUNNDDEERRAARR  DDUU  PPÅÅ  AATTTT  
IINNSSTTAALLLLEERRAA  SSOOLLCCEELLLLEERR??

VVii  lleevveerreerraarr,,  mmoonntteerraarr  oocchh  
iinnssttaalllleerraarr!!

Kontakta oss för offert på en helhetslösning
Te Ge El Installationer AB 
Tel: 031-876612 
Mail: info@tege-el.se 

– Meningen är att man ska kunna 
sitta kvar med sitt gäng istället för 
att köa i baren, och dessutom blir 
det enklare att hålla avstånd, säger 
hon.

När byggmarknaden stängde tidi-
gare i år kom många besvikna kom-
mentarer på sociala medier. Många 
är vi som handlat plankor och skruv 
i den röda boden genom åren. Men 
plötsligt var det slut.

– Vi har en plan att den ska öpp- 
na igen. Det kommer fortfarande 
många som vill handla och i den 
mån vi kan öppnar vi. Så den är inte 
avvecklad, utan mer i en vilofas. Och 
om vi öppnar igen kanske det blir 
under högsäsong. 

Men först väntar sommaren – och 
den nya kiosken i Rödsten.

– Glasseboa och korvmojen ska 
den heta, säger Lise-Lotte Leksell.

� ESKIL�LUNDGREN 

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

– Det finns hopp  

för bygghandeln,  

säger Lise-Lotte  

Leksell.



VIRAL WIT WITH 
VIRUSPOJKARNA

Brännö’s 
resident 
musicians 

Henrik, Stefan and 
Per have chosen to 
tackle the pandemic 
with an unusual 
weapon – they re-
write famous songs, 
introducing “punny” 
lyrics. Their songs 
have spread like a 
virus through social 
media! The trio has 
garnered interest 
and support, provi-
ding both laughter 
and therapy through 
their music. In the 
(hopefully not too 
distant) future, they 
dream of playing 
in front of a live 
audience again. 

➔
         KNIVSKARPA
 KAMPSÅNGER

Det var tänkt som en kort mobilisering  
– men blev till en årslång kamp. Med stäm-
sång, knivskarpa texter och oförtrutet glatt 
humör fortsätter Viruspojkarna att på sitt 
eget sätt bekämpa pandemin.

– Vi var övertygade om att vi skulle ha  
vunnit redan i höstas, men så blev det inte, 
säger Per Umaerus.  Text: ESKIL LUNDGREN  Foto: VIRUSPOJKARNA
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När Per Umaerus befann 

sig i karantän i sitt hem fick 

Stefan Sporsén och Henrik 

Wallgren stå utanför och 

frysa.

Stefan: Det är inte 
hälsosamt att fira 
påsk i fjällen. Det var 
där vi fick till formen 
med egna texter och 
formuleringar som 
var lite tykna.

Henrik: I dag jag 
glömde, som vi 
spelade in i en båt 
 i Lönndal när havet 
låg helt stilla.

Per: Var är nålen, 
som är en tolkning 
av Povel Ramels Var 
är tvålen. Vi satt på 
samma bänk i min 
trädgård där allting 
började när vi gjorde 
den.

Viruspojkarnas 
egna favorit-
låtar
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Koss bara singlar som regel idag 
Det är knappt segling, folk är lyhörda 
Ja vesst inte går jag dit pojkarna ska 
De har änna fått covid i da’
Där sneglar Kålle på gubben så skraj 
Hej på dej du! Har du haft det själv då? 
Det är tjo vad det smittar, håll ut lite till 
Ja du vet la vår skräck är bacill  

Med distans på Brännö brygga 
En ganska prekär restriktion 
Fult med publik, otrevlig musik 
Där var och en dansar i gles position 
Med distans på Brännö brygga 
Där för många blir stort äventyr 
Det är symptomfria mest 
Med visir och flytväst 
Alla andra flyr 

Från Vinga Sand 
Hörs ett dansband 
Avlägsen dagskrysslåt 
Dunk från öde disco-båt  
Distansen består, 
Hjärtat det slår 
Slår för en sliten vän
Som fått coviden 

Ada å Beda å Kålle å ja’
”Karantänar” på Känsö så ”sorry”
Handspriten den hänger i tamp som den ska 
Mindre sällskap än åtta går bra 
Kålle som är restriktions-konnässör 
Relevant bjuder upp med ett: ”Törs vi?” 
Å me Ada i famn går han in för en dans 
Som pandemilagen alls inte fanns 

Med distans på Brännö brygga 
Två meter mellan var person
Ingen musik, blott måsarnas skrik
Nej, alls ingen vals är rekommendation  
Med distans på Brännö brygga 
Där för många blir stort äventyr 
Det är åtta som flest 
Munskydd, negativt test 
Alla andra flyr  

Från Vinga Sand 
Hörs ett dansband 
Avlägsen dagskrysslåt 
Dunk från öde disco-båt  
Distansen består, 
Hjärtat det slår 
Slår för en morgondag 
Nya friska tag

D
et har gått ett år sedan 
vår förra intervju. Då, satt 
dom taggade i sittbrunnen 
på Henrik Wallgrens båt, 
nu möts vi digitalt. Stefan 

Sporsén har just fått sin första spruta, 
Per sitter i ofrivillig karantän sedan 
en närstående testat positivt. De är 
fortfarande fast beslutna att fortsätta 
kriget mot pandemin, men tonen är 
delvis en annan, lite allvarligare.

– När man beskrivit samma 
fenomen, med olika infallsvinklar, 
under så lång tid, så kan det 
uppstå en viss trötthet, 
säger Stefan medan han 
grejar hemma i köket.

– Vi har fått återupp-
finna oss själva. Det vi 
gör har blivit mer och 
mer som en dokusåpa, 
där vi är tre karaktärer 
som utmanas av läget i 
världen, fyller Henrik i. 

PANDEMIN HAR SLAGIT HÅRT mot kul-
turen. Men Viruspojkarna har hela 
tiden jobbat på med sina filmer på 
youtube och sociala medier.

– Det har varit ett väldigt kreativt 
år. Vi har ju varit fullt sysselsatta 
trots att vår bransch varit död, säger 
Per.

Coronaåret har utvecklat dem 
som artister. Inte minst har de upp-
täckt kraften i stämsång.

– Det är häftigt och samtidigt det 
farligaste man kan ägna sig åt just 
nu enligt smittskyddsmyndighe-
terna. Hela körer har ju däckat sam-
tidigt av viruset. Och särskilt så nära 
som vi står när vi gör det, det ska 
man ju absolut inte göra, säger Per 
och skrattet är tillbaka i samtalet.

ARBETET HAR OCKSÅ haft en terapeu-
tisk funktion, både för dem själva, 
och för publiken. Många timmars 
samtal har det blivit innan låtarna 
fötts fram.

– Det är ju konstens fantastiska 
gåva att man kan processa saker, 
säger Henrik.

– Vi har gjort en psykologisk resa 
ihop och sen satt ord på våra tankar 
och upplevelser. Och det är rörande 
att så många velat vara med oss på 
den resan, säger Stefan.

Närmare trettio filmer har det 
hunnit bli. Det mesta inspelat på 
Brännö. Flera av filmerna har över 
hundratusen visningar på Facebook. 

Utöver alla hyllningar, delningar 
och kommentarer har det 

också kommit in en hel 
del pengar via swish.

– Det är jävligt 
häftigt, det tyder på att 
folk tycker att vi, och 
alla andra som håller 
på med kultur, behövs 

och har ett värde. Tänk 
vad hemskt om vi hade 

kommit på, efter två år med 
pandemin, att, äh, det var inte 

viktigt med kultur faktiskt, säger 
Henrik. 

– Vi har till och med fått kuvert 
från damer med pengar i, det är 
väldigt rörande, och alla fina ord 
från publiken har varit ett bränsle 
för oss, säger Per.

VI BÖRJAR PRATA om framtiden. Har 
deras syn på den förändrats? De 
drömmer fortfarande om att få göra 
den där föreställningen som så ab-
rupt avbröts när pandemin drog in. 

– Man kan ju hoppas att vi får 
börja avveckla den här delen med 
coronan och kanske byta namn. 
Samtidigt sitter vi nu på en låtskatt 
och en potentiell föreställning som 
kan ge folk en möjlighet att få bear-
beta alltihop på ett lite humoristiskt 
sätt. ”Vad fan hände egentligen”, 
liksom, säger Stefan.

– Vi har ju jobbat ihop i decen-
nier, och vi går hela ur det här, 
snarare stärkta, säger Henrik. 

MINST EN SPELNING finns planerad. 
På Brännö brygga 29 juli. Och inför 
sommaren har de specialskrivit 
en text åt Brännöbladets läsare till 
tonerna av Dans på Brännö brygga.

– Det är en krass betraktelse av att 
man ska hålla två meters avstånd i 
styrdans även i år. Och samtidigt hör 
man dunket från en tom Stenabåt 
ute på fjärden, säger Per. 

– Man måste kunna skratta åt 
eländet, säger Henrik.

Så kanske, kanske, om vaccin 
och antikroppar gör sitt, kan det bli 
stor allsång med Distans på Brännö 
brygga i sommar.

Det har 
varit ett 
kreativt 

år. Vi  
har haft 

fullt upp.
PER UMAERUS

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
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PÅ MIDSOMMARAFTON
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A
tt plogga, plocka skräp 
på joggingrundan eller 
promenaden, har varit 
populärt en tid så även 
på brännöbornas älskade 

Galterö. Dit söker sig även många, 
vandrare, turister, campare och 
båtfolk, speciellt nu i sommartid. 
Och där det är mycket folk brukar 
det bli skräp. 

Men strandskräp är det skräp 
som blåst in från havet och hamnar 
på stränderna. Det finns så mycket 
skräp på vissa stränder och det kom-
mer mer hela tiden. 

IBLAND NÄR MAN plockat strandskräp 
ute på Galterö så kan det bli mer 
än man orkar bära. Men visste du 
att man kan lämna fulla skräppåsar 
med strandskräp på en strand och 
logga in på Strandstädarkartan och 
markera platsen, så kommer det 
folk från projektet Ren Kust och 
hämtar skräpet?

Lars Hellman, ordförande i Brännö 
Naturvårdsförening, som ansvarar 
för skötseln av Galterö Naturreser-
vat, tycker att folk är bra på att ta 
med sig sitt skräp.

– Normalt fungerar det bra på 
Galterö. Men det händer att folk 

glömmer skräp, säger Lars, och 
då ingår det i vårt uppdrag att 

städa vid grillplasterna. Men 
vi har inte resurser till att ta 
hand om strandskräp som 
flutit iland. 

NÄR DET VARIT mycket folk på Galterö 
kan soptunnorna vid Galteröbron 
vara fulla.

– Då ska man ta med sig skrä-
pet, säger Lars, och inte lämna det 
bredvid soptunnorna så måsarna 
drar iväg med det. Och toapapper 

➔

KARTAN SOM VISAR
VAR SKRÄPET FINNS
Ladda ner Strandstädarkartan och hjälp  
till att hålla stränderna runt Brännö rena

ska man gräva ner så det inte blåser 
iväg.

Strandstädarkartan tycker Lars är 
en jättebra idé. 

– Då kan folk markera på Strand-
städarkartan när de har hittat 
mycket, eller tungt strandskräp, och 
det blir hämtat av folk som har bra 
resurser till det.

MALTE SOM DRIVER verksamhet på 
Brännö har också uppdraget att 
tömma soptunnorna vid Galterö-
bron. Han har märkt att det rör sig 
mycket mer folk på Galterö sen 
det blev naturreservat och att det 
slängs en del strandskräp i och runt 
soptunnorna.  

– När folk trycker ner fiskenät och 
plastdunkar i soptunnorna, då blir 
det skräpigt. Det fylls på oväntat 
fort och så hamnar picknickskräpet 
utanför och det riskerar att blåsa 
ner i havet, säger Malte. 

Han hade inte hört talas om 
Strandstädarkartan innan, men blir 
glad att få information om den. 

iPhone

Android

Här kan du ladda ner appen

Strandstädarkartan
med QR-koderna nedan.
Eller gå in på hemsidan
strandstädarkartan.se

www.renkust.se
www.vastkuststiftelsen.se

– Ett riktigt bra projekt, tycker 
Malte. Om folk använder Strand-
städarkartan mer så kanske det blir 
bättre med plats i soptunnorna och 
mindre plast i havet. 

Cilla Eklund är kommunikatör på 
Västkuststiftelsen:

– Inom 14 dagar, från att säckar 
med strandskräp har markerats på 
Strandstädarkartan hämtas de, om 
vädret tillåter. Det är säsongs- 
anställd personal från Park- och 
Natur som jobbar sommartid 
med att städa stränder och hämta 
strandskräp i Göteborg skärgård, 
säger Cilla. 

– Det finns också en entreprenör 
som jobbar med strandstädningen, 
frivilligorganisationen Ocean Crusa-
ders. De städar i Kungsbacka kom-
mun sedan tidigare och städar även 
i Göteborgs skärgård. De är proffs 
på strandstädning och har bra ut-
rustning och kan städa svårtillgäng-
liga stränder och ta stora saker.

YLVA�JARENÄS

Om du ser skräp på  

stränderna runt Brännö  

och Galterö: ta med det  

–  eller markera på  

Strandstädarkartan!

BRÄNNÖBLADET # 2021  11
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A new 
geopositio-
ning app 

(“Strandstädarkar-
tan”) will help visi-
tors mark locations 
where trash and 
debris needs to be 
collected. As a direct 
action or through 
the app, we can all 
help by removing 
plastics and other 
waste found in 
nature! 

GOOD  
CLEAN FUN

80
procent

av strandskräpet 
kommer från land. 
Det förs med vat-
tendrag ut till havet. 

79
procent

av allt skräp i havet 
och på stränder är 
plast.

av skräpet sjunker 
till botten.

70
procent

”JAG PLOCKAR SKRÄP NÄR JAG JOGGAR”
SARA BERNER: Sara har bott på Brännö i sju år. Hon 

brukar ofta fundera på var skräpet på 
stränderna kommer ifrån. 

– Jag plockar ofta strandskräp. Efter job-
bet brukar jag ta med mat och gå ut på 
Galterö och sätta mig och äta. Jag joggar en 

del där ute också och ser jag något skräp så måste jag 
ta med det. 

 Sara kände inte till Strandstädarkartan. 
– Jag tycker det låter som ett sbra initiativ. Det blir 

lättare att samarbeta kring strandstädning med den. 

”IBLAND HITTAR JAG SKOR OCH KLÄDER”
ANDREA HEDENSKOG: Andrea har bott på Brännö i  

20 år och har tidigare haft får på Galterö. 
Nu går hon promenader med hunden någ-
ra gånger per månad och ser mycket skräp 
på stränderna.
– Jag plockar så mycket strandskräp jag 

kan, berättar Andrea Hedenskog som gillar att ströva 
på stränder. 

Strandstädarkartan hade hon inte hört talas om.
– Det låter väldigt bra! Vi brännöbor vet ju hur det 

fungerar med sopor på öar, men besökare som kommer 
från fastlandet tror kanske att det är lika enkelt som i 
stan, att någon tar hand om det. Men sophantering är 
mer svårhanterligt på en ö när allt måste fraktas med 
båt. Det kostar mer. Därför måste alla hjälpas åt.

”DET HÄR SKA JAG BERÄTTA FÖR BARNEN”
KARIN PRESCOTT: Karin har bott på Brännö i 32 år 

och jobbar på Brännöskolan. Hon har sina 
får på Galterö och går gärna promenader 
där också.

– Från maj till december ska fåren ha till-
syn varje dag, så jag går mycket på Galterö.

Ön är en lisa för själen, säger Karin. 
På varenda promenad får hon med sig skräp hem. 
– Det kan vara plastflaskor, plastbitar, snörstumpar, 

längre rep och allt möjligt, berättar Karin. 
Strandstädarkartan har hon hört talas om men visste 

inte vad det var.  
– Det är jättebra om man hittar stora saker som man 

inte kan släpa hem, säger Karin. Det här ska jag berätta 
för skolbarnen. Dom tycker det är jätteroligt att samla 
skräp.

Ta med familjen 
på en utflykt med 
strandstädning. Om 
ni lämnar säckar 
med strandskräp 
på stranden, välj 
en plats där det går 
att komma in med 
båt och hämta det, 
och där skräpet inte 
riskerar att spolas 
ut vid högvatten. 
Logga in på Strand-
städarkartan och 
markera platsen 
tydligt på kartan.

SMART TIPS!

Den 6 juni öppnar Brännö lagård -  
precis som den gjort i alla år. Temat  
för 2021 är kvinnornas liv.

Vi planerar att stuva om i och för-
nya samlingarna. Vi vill lyfta fram 
två teman mer än förut: kvinnornas 
liv med barnafödande, hushåll och 
försörjning och skolan och barnens 
liv. Vi kommer också att visa lite 
av ett svunnet Brännö med många 
lagårdar med mera.

Under denna sommar vill vi bjuda 
in till två workshops där vi hoppas 
att alla intresserade vill bidra med 

egna berättelser om Brännö förr och 
nu. Temana för dessa kommer att 
annonseras lite senare, men boka in 
tiderna redan nu:
l Torsdag 1 juli kl 15–17
l Lördag 7 augusti kl 15–17

KVINNORNAS ÅR I LAGÅRDEN

Söndagar i juni  
och augusti:  
kl 11.30–15.30.
Söndagar och  
onsdagar i juli:  
kl 11.30–15.30.

Öppettiderna
i sommar

VI HAR ÖPPET HELA SOMMAREN. VÄLKOMNA TILL RÖDSTEN!
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NOT A WASTE  
OF TIME

How does 
the refuse 
disposal 

system work on 
Brännö? Containers 
(duly separated) 
are emptied 3-4 
times per week, 
and the waste is 
shipped off the 
island. Remember 
- recycle (whenever 
possible), and rid 
yourself of revolting 
rubbish in the right 
receptacles! 

Visst händer det ibland att man undrar 
vart allt skräp tar vägen? Åtminstone 
har det hänt mig.

Vi är många Brännöbor, både som-
mar- och vinterboende som av och till 
vallfärdar till containrarna på Rödsten, 
alla med samma förhoppning: Hoppas 
det inte redan är fullt. 

Det finns till och med de som spanar 
åt containerhållet när de kommer 
med färjan för att avgöra om det är 
lönt att göra ett snabbt ryck hem 
för att hinna bli av med den där 
skräphögen innan det blir fullt igen. 
Nästan som rusningen efter Håkan 
Hellströmbiljetter… 

Men hur fullt det än är och hur 
odisciplinerat vi än burit oss åt så 

SLÄNGT ÄR SLÄNGT 
– VAD HÄNDER SEN?

Förutom att tömma containrarna 
tar de även med allt som vi lagt och 
ställt utanför containrarna, trots att 
detta innebär merjobb för dem. När 
Amanda lägger ut så är det fint och 
städat och stationen är redo för oss 
igen. Denna tömning och städning 
sker tre-fyra gånger i veckan nu på 
sommaren.

MEN VAD HÄNDER SEDAN? Jag ringde 
upp Anna Sjöberg på Vrångö Trans-
port som sköter detta på entrepre-
nad och fick veta att nästa steg är 
sortering och omlastning. Detta 
sker direkt på återvinningsanlägg-
ningen i Högsbo eller på Styrsö 
Skäret. Här sker en noggrannare 
uppdelning och sortering i olika 

fraktioner.  Det brännbara kompri-
meras ytterligare och går sedan till 
Sävenäs och blir fjärrvärme. Metall 
och en del annat kan återvinnas 
medan övrigt kommer att läggas på 
deponi.

Emma Hilmersson på Kretslopp & 
Vatten slår ett slag för ökad åter-
användning. Hon nämner exempel 
på både Asperö och Styrsö/Donsö 
där boende själva dragit igång ett 
återbruk för byggmaterial och en 
Givebox, en bytesbod där man kan 
ta och lämna hela och rena prylar. 

I Facebookgruppen Brännö An-
slagstavla finns en livaktig Skänkes/
Säljes/Köpesverksamhet. Finns det 
fler liknande initiativ på Brännö 
månntro?  BJÖRN�BÄLTSJÖ

Björn Bältsjö offrar en sovmorgon för  
att ta reda på vart skräpet tar vägen

står där plötsligt en rad med tomma, 
inbjudande containrar. 

Hur går det till och vart tar allt 
vägen? Vilka är våra osynliga hjältar?
Jag offrade en sovmorgon för att 
undersöka detta. 

PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND sätter jag mig 
att vänta när Vrångö Transports 
orangevita lastfärja Amanda lägger 
till. Ut på garageplanen rullar ett 
antal stora gula sopbilar. De backar 
intill var sin container och med ett 
vajersystem tippar de innehållet in 
i bilens ”komprimator”. Det knakar 
när stolar, kartonger, ris med mera 
krossas till oigenkännlighet. Det är 
imponerande hur mycket som ryms 
i bilarna när det tryckts ihop.

1. Sortera i rätt con-
tainer, brännbart 
eller inte brännbart.

2. Komprimera så 
gott ni kan innan ni 
lägger i containrarna. 
Stampa sönder 
kartonger, så får mer 
plats.

3. Absolut inget 
hushållsavfall 
eller farligt avfall i 
containrarna. Detta 
gäller även gips som 
behöver särbehand-
las.

4. Den som har 
mycket avfall,  
t ex vid ombyggna-
tion bör beställa en 
egen container. Man 
kan ockå beställa 
storsäckar som inne-
bär lägre kostnader.

TIPS FRÅN ANNA 
SJÖBERG, VRÅNGÖ  

TRANSPORT

41. Överfulla containrar 
är tyvärr  en vanlig syn 
vid Rödsten.

2. Efter tömning ser 
Rödsten mer aptitligt 
ut igen.

3. Soporna komprimeras 
i sopbilarna innan det är 
dags för skeppning.

4. Tre till fyra gånger i 
veckan seglar soporna 
iväg med Amanda.



Sardiner, korvar, ost och skaldjurs-
röror. Nu blir utbudet av delikatesser 
ännu större vid Café Brännö Brygga. 
Anders Berglund laddar för ännu en 
sommar i den stora lilla kiosken. 

Han är nöjd med förra året trots 
inställda danser och turister, både 
utländska och svenska som stannade 
hemma. 

– Men Brännöborna, sommargäster-
na, hittade ner och det uppskattade 
jag verkligen, säger Anders Berglund i 
en paus mellan gäster.

Utöver delikatesserna plockar han 

in kakor och godis. Och det blir Lejonet 
& Björnen som fortsatt står för kul-
glassen.

– Det är ju ett riktigt dragplåster, 
säger han.

Några stora evenemangsplaner har 
han ännu inte. Och det är fortfarande 
osäkert om danserna blir av när vi 
träffas. 

– Men nåt smått kanske det kan bli 
av, vi får väl se, säger Anders Berglund, 
med ett snett leende. 

Från första juni är planen att hålla 
öppet varje dag mellan 10 och 22.� �

� ESKIL�LUNDGREN

THE GOOD LIFE

The Café 
at Brännö 
Brygga pro-

vides residents and 
visitors with the good 
things in life – from 
salty ocean treats, to 
savoury delicatessen, 
to sweet candy. Don’t 
miss the delicious 
ice-cream!

GÖTT Å LEVA VID BRYGGAN

Ett ännu tydligare  

fokus på delikatesser,  

lovar Anders Berglund.
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• Medicinsk fotvård 
• Pedikyr 
• Benvaxning 
• Hembesök
• Fotvårdsprodukter 

Brännö Fotvård
medicinskt utbildade fotterapeuter

Varmt Välkommen 

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

Husviksvägen 117 Brännö
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En minut över 12 kryper han ur kojen  
och är redo för några timmars tjôt och 
affärer med stamkunderna. Möt Filip 
Fhager, nyvaken hovleverantör av färsk 
fisk vid Rödsten.

Hans dygnsrytm är nedärvd i gene-
rationer. Släkten Fhager har varit 
fiskare ända sedan 1700-talet. Därför 
är det inte konstigt att Filips dagar 
ser ut precis så här: Vid femtiden 
på eftermiddagen är det dags att 
ge sig ut på havet och lagom till 
solnedgång i vattnen kring Vinga 
sätter han trålen. Trålen får ligga 
i till 21.15 då det är dags att kolla 
fångsten. Det tar en timme att sor-
tera runt 50 kilo havskräftor och 
lagom till 22-nyheterna kryper Filip 
in i kojen i fören på den ombyggda 
skutan. Väckarklockan ringer 
04.15 – hög tid för ny trålning, 
färd mot Brännö Rödsten och 
ytterligare tre timmars sömn.  

UNDER SKALET PÅ FILIP FHAGER
Hur var fiskelyckan i natt?

– Det var bra med kräftor, men 
sen blev det några små plattfiskar 
som bara räcker till min middag, 
säger Filip på Donsöaccent.

Kön till Filips kombinerade 
arbetsplats och hem blir allt längre 
och en av stammisarna ber att få tre 
kilo stora havskräftor, vilket Filip 
väger upp på Västkustens snällaste 
våg – och så slänger han i några 
extra i påsen också.
Hur är det ställt med fisket egentligen? 
Nappar det nåt här runt Brännö?

– Man kan säga att det är nästan 
helt utfiskat. Jag får åka till Vinga 
och till Hirtshals i Danmark för att 
tråla kräftor, konstaterar Filip och 
stänger butiken för dagen.

Dags för middagsrast och idag är 
det en av kunderna som lagar 
dagens fångst till Filip. Plattfisk 
på tallriken alltså!
 TONY�HENSCHEL

Ålder: 63.
Bor: Hyr en del av 
ett hus på Donsö.
Aktuell: Ständigt. 
Vår livlina till färsk 
fisk och  havskräftor.
Favoritfisk: Röd-
tunga.

Filip Fhager

Tre kilo (förmodligen lite 

drygt) nyfångade havs- 

kräftor vägs upp till en av 

stamkunderna.
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JAG STÅR SOM TRETTONDE person i kön 
utanför Tempo. Det är Valborg och 
tempot är inte det bästa. Jag pratar 
lite med kvinnan framför mig, solen 
skiner och faktiskt så njuter jag 
av stillheten och småskaligheten 
här på Brännö. Min blick fastnar 
på skylten Tempo och jag inser 
plötsligt att ordet har en särskild 
betydelse för oss Brännöbor.

ÄR DET INTE just temposkiftet, efter 
att ha ankommit till Rödsten från 
storstadens jäkt, som vi alla upp-
skattar. Den kvaliteten finns fort-
farande bevarad och jag tror att vi 
är många som vaktar den. Friheten 
från biltrafik, något av den gamla 
byns småskalighet, närheten till 
människor och den både välmenan-
de och intresserade nyfikenheten. 

SOM JAG PRATAT i kön och filosoferat 
på egen hand, är det min tur att 
vara framme vid trappan. Jag får 
kliva in i den exklusiva skara av 

åtta personer som får lov att shoppa 
samtidigt. Väl inne på Tempo sker 
en påtaglig tempoväxling. Här sliter 
man med uppackning, kassauppgif-
ter, postsortering, paketutlämning 
och pandemisk utkörning av be-
ställningar. Vi är fantastiskt lyckligt 
lottade som har denna ”Lanthandel” 
med ett urval av varor som tillfreds-
ställer även en kräsen gourmet. För 
att inte tala om personalen som 
alltid har ett vänligt ord och en hjäl-
pande hand till övers för oss.

JAG VILL MED DESSA krumelurer och 
försök till ordvitsande om Tempo 
och tempo bara tacka alla inblan-
dade i Tempo för hur ni hanterat 
pandemiåret som gått. Jag gör mig 
då till talesperson för många som 
både uppskattar Brännös Tempo 
och Brännös tempo.�

While 
standing in 
line to the 

convenience store 
Tempo, I reflect on 
the fact that we all 
appreciate Brännö’s 
slower pace, cont-
rasting the rushed 
life on the mainland. 
Tempo the store, 
however, isn’t losing 
any speed in servicing 
the customers and 
providing exceptional 
experiences! 

TAKING IT SLOW
ON BRÄNNÖ

TACK BRÄNNÖ FÖR ATT
TEMPOT ÄR SÅ LÅGT

ÅKE 
SELLSTRÖM 

ake.sellstrom@umu.se

Åke Sellström tänker högt i kön till lanthandeln

      
     

     
 G

Ö
R SOM ÅKE – SKRIV

 D
U OCKSÅ!

Maila till  

tony@henschel.se  

– alla bidrag  

välkomnas i  

Brännöbladet!  

FILIPS FAVORIT  

FINNS PÅ 40  

FAMNARS DJUP
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DACKSMAN BERATTAR
Erkänn att du kommit cyklandes till Rödsten och sett skylten ”Avgår om 50 s”, fått panik, 
lämnat tvåhjulingen olåst och bara rusat ombord! En vänlig däcksman väntar med att dra 
undan landgången, släpper dig om bord. Du är räddad och evigt tacksam. Brännöbladet har 
pratat med två däcksmän om livet och jobbet ombord på Linje 283.

Bor: Majorna. Ålder:  40. Antal år 
som däcksman: Drygt tio. Bäst 
med jobbet: Att jag får träffa 
mycket folk och att arbetskamra-
terna är trevliga.

Martin Axelsson

Skepp å hoj, Martin! Hur är 
läget på 283:an denna iskalla 
majfredag?

– Ovanligt lugnt faktiskt.
Vad är det konstigaste vi Brän-
nöbor velat släpa med oss på 
båten?

– Det händer att folk vill ta 
med sig soffor och andra stora 
möbler. Jag försöker säga ja till 
det mesta bara det finns plats 
och att säkerheten inte även-
tyras. En gång ville nån ha med 
sig en golfbil till Rödsten, men då 
fanns det inte plats...
Är det nån skillnad på att jobba 
på linje 283 jämfört med till 
exempel 282:an?

– Haha, nä inte direkt. Men jo, 
det är allt lite fler konstnärstyper 
som åker till Brännö än de andra 
öarna.

Bor: Guldheden. Ålder:  25.
Antal år som däcksman: Två. 
Bäst med jobbet: Att jag får 
träffa mycket folk och att  
arbetskamraterna är trevliga.

Joakim Norvinge

Ursäkta. Brännöbladet här. 
Undrar om du varit med om några 
jobbiga incidenter i ditt jobb som 
däcksman? 

– Väldigt få gånger. Några 
enstaka fyllor bara. Och en gång 
hade vi ett akut sjukdomsfall där 
ambulans fick tillkallas.
Vad är det konstigaste vi Brännö-
bor försökt ta med oss på båten?

– En regnig natt var det en 
kille som inte orkade paddla sin 
kajak från Brännö till stan. Klart 
han fick åka med. Tyckte synd om 
honom .
Är det nån skillnad på att jobba 
på linje 283 jämfört med till 
exempel 282:an?

– Det känns som att det är fler 
som vill åka till Brännö nuför-
tiden. Verkar som att ön blivit 
populär.

Text & foto: TONY HENSCHEL
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Sofie Lindé på Brännö trädgård är  
betänksam. Fjolårets trend med  
kraftigt ökad jordförsäljning ser ut  
att hålla i sig. 

– Som mest tog jag in 16 pallar jord 
åt gången.  Vart tar allt vägen?  

Hon skämtar om en möjlig landhöj-
ning. Om att Brännöborna i alla fall 
inte har anledning att oroas för för-
höjda havsnivåer. Men det finns ett 
allvar bakom. Jordpåsarna innehål-
ler till stor del torv. Medan hon går 
in efter underlag klapprar vindspelet 
i päronträdet, vattnet porlar i träd-
gårdsbutikens damm. 

HON KOMMER UT med ett nummer av 
Dagens ETC och pekar. Såväl EU:s 
och FN:s klimatinstitutioner klassar 
numera torv som ett fossilt bränsle. 
Samtidigt ser Sofie hur naturlig lokal 
näring går till spillo. 

– Folk kör fulla lass med träd-
gårdsavfall till containern i Rödsten. 
Matavfallet skeppas iväg till fastlan-
det. Och i hagarna finns massor av 
dynga som fårägarna gärna ger bort 
– bara man frågar dem först, så man 
inte stör djuren, säger hon 

Hon förstår att den som odlar i 
kruka, eller i pallkrage som står på 
berg, behöver köpa jord. 

– Men de som har riktiga träd-
gårdsland?

 Hon dömer ingen, men pedago-
gen i henne längtar efter att få ut-
bilda i jordförbättring och kompos-
tering. Än så länge står pandemin 
i vägen, men hon hoppas komma 

igång med kurser till hösten. Under 
tiden experimenterar hon med 
bokashi och biokol. Som av en hän-
delse rullar maken Jan Malmström in 
en halvpall med den nya produkt 
som kommit med fraktbåten. En 
korsning mellan kisspotta och vat-
tenkanna, ännu ett sätt att ta tillvara 
den näring som finns lokalt.

FÖR ATT UNDVIKA TRÄNGSEL har Brännö 
trädgård i år arrenderat en extra 
remsa på andra sidan vägen. Även 
butikshuset har fått en tillbyggnad.  
I sommar blir det också mer egen-
producerade plantor till salu, sådana 
som Sofie drivit upp i den egna träd-
gården. Grönsaker, som chili och 
tomater, och senare även perenner, 
som praktrölleka och silverarv. Hon 
vågar absolut inte lova, men kan 
inte låta bli att säga det ändå.

 – Har vi tur blir det blåklint 
lagom till midsommar.� SOFIA�BRAX

DOWN TO  
EARTH SOFIE

As Brännö’s 
gardening 
expert, 

Sofie shares her 
thoughts about 
sustainable garde-
ning. She sees room 
for improvement and 
loves to spread her 
knowledge about 
compost, soil, fer-
tilizers and flowers. 
You’ll find Sofie in her 
ever-growing garden 
center. 

SOFIES 
JORDNÄRA 
TANKAR

Sofie Lindé är redo för   

tredje sommaren som  

Brännös trädgårds- 

handlare.
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NATUREN
MÄNNISKORNA
HISTORIEN
BOKEN OM GALTERÖ:  
52 SIDOR  – RIKT ILLUSTRERAD

Finns att köpa i Affären och på Värds-  
huset. 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 Bosse80:-

SWISHA

0709730774
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Namn: Rikard och 
Anna-Karin Arvidsson 
Bodde förut: Åkered 
i Västra Frölunda 
Bäst med Brännö: 
Inkluderande och 
socialt. Det kändes 
som vi pratade med 
fler människor under 
våra första två veckor 
än på hela 2020. 

Nyinflyttade på 
Vassdalsvägen
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Rikard och Anna- 

Karin Arvidsson

har precis tagit 

av de rosa glas-

ögonen. 

VI HAR BURIT och lastat och lossat 
och släpat och dragit ett hem från 
fastlandet till en ö. 

Vi har brutit is med båt och 
kört soffor på flakmoppe, bohag i 
skottkärra och tänkt att det är tur 
vi är långdistansare och har ett gott 
humör. 

Vi har eldat i kakelugn och 
vedspis, ömt smekt träväggarna 
från förr och ödmjukt tackat för 
förtroendet, att vi ska få leva här i 
det lilla dockhuset på ön. 

Vi har samlat soluppgångar och 
solnedgångar och precis som vi sa 
innan tagit kaffet på Utkiken och 
sagt Ah och Oh och Titta du det är 
molnigt över stan. 

VI HÖR VARANDRA säga Nu kommer 
båten du flera gånger om dagen 
och vi kikar i kikare och tittar på 
klockan och nickar. 

Vi har lärt oss hur man frystor-
kar tvätt, fått upp pallkragar och 
vårblommor i krukor och solcells-
lyktor och till och med en lillstuga 
som nästan går att sova i. 

Vi har skapat vilstolar till fru-
kostaltan med bara lite pinnar och 
rep och en dryg flaska rödvin. 

VI HAR STAPLAT STEN och burit hem 
snäckor och drivved och kisat mot 
Vinga och hittat den rätta bad-
stegen för varje vindriktning. 

Vi har lärt känna grannar och 
katterna och hundarna och bina 
och till och med säkrat praktik-
plats hos hönsen intill. 

Vi kallar Göteborg för män-
skobyn och vet numera att varje 
ärende på fastlandet tar minst tre 
timmar och vi kommer nästan 
jämt ihåg att det heter båten och 
inte färjan. 

VI HAR GJORT våra första hundra  
dagar som öbor och vi är fortfaran-
de på honeymoon med rosa glasö-
gon och ett glädjepirr i kroppen. 

Livet som öbor. Som vi längtat. 
Som vi drömt. Fantiserat. Och nu 
lever. Tacksamhet.�

� ANNA-KARIN�ARVIDSSON

VÅRA 100 FÖRSTA  
DAGAR PÅ BRÄNNÖ
Rikard och Anna-Karin lämnade radhuslivet  
och är fortfarande på honeymoon med vår ö

Brännöbladet: Det ryktas att herr 
Strindberg kommer till Brännö i sommar.
August Strindberg: Jo, jag drar mig 
helst för att besöka Göteborg, som 
ligger mörk, dyr och högfärdig 
bakom sina stenmurar. Och Stock-
holm ska vi inte tala om just nu. Då 
passar mig skärgården bättre och 
särskilt denna, med närheten till 
kontinenten och där människorna 
icke är så exklusivt svenska.

BB: Vad är ditt ärende?
AS: Jag vill hämnas! På skvallret, 
oförrätterna i samband med mitt 
äktenskap och min skilsmässa! Det 

har skapats en legend om mig. Jag 
anses vara en löjlig figur, dömd i 
allmänhetens ögon. Det är dags att 
syna sanningen tillsammans!

BB: Låter som ett dåraktigt företag?
AS: Jo, dåraktigt, eftersom alla tycks 
stå på min förra hustrus sida. Och 
därför kallar jag också min roman 
En dåres försvarstal. Och nu vill jag 
möta publiken öga mot öga.

BB: Så var och när sker detta?
AS: När ödet så vill! Spektaklet kom-
mer att annonseras ut i god tid med 
anslag på öns anslagstavlor.

EN BRÄNNÖDÅRES
FÖRSVARSTAL

Yrvädret till  

vänster vill  syna 

sanningen på Brännö  

i sommar.

A MOST 
FAMOUS AND 
UNEXPECTED 
VISITOR

This 
summer, 
you might 

catch a glimpse of 
world-renowned 
Swedish author 
August Strindberg 
(the actor version, 
not the zombie ver-
sion) as he reveals 
his thrilling plans to 
visit Brännö. Stay 
tuned; further info 
will be posted in due 
time! 

Som enda nyhetsblad på över 120 år fick Brännö- 
bladet en exklusiv intervju med August Strindberg, 
en av vårt lands allra mest älskade och omstridda 
författare. 
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INGEN RO MED   ÅRORNA

Att ro utmanar hela kroppen 
– från fötterna till fingertop-

parna, säger Katarina Karlsson 
och Anna Lindén, två av rod-

darna i roddklubben Galären. 
”Du vrider ur kläderna när du 

kommer i land.”

Text & foto: NILS PETTER NILSSON

Söndag efter söndag. I regn eller sol samlas de,  
Galärens damer, för att svettas, umgås och ro.  
Och taktkänslan är det inget fel på när de  
forsar fram mellan öarna. 

➔

SEX  
SIDOR
BILD- 
EXTRA
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ROW, ROW, ROW 
YOUR BOAT

Sunday 
after Sun-
day, come 

rain or come shine, 
they keep their 
boat afloat. These 
powerhouses grow 
both muscles and 
friendships as they 
conquer the winds 
and the waves, 
while preparing 
for post-pandemic 
competitions. 
They’ve kept Covid 
at bay, accompa-
nied by the steady 
coaching provided 
by coxswain Göte 
(aka daddy).

Coronan satte effektivt stopp 
för alla tävlingar. Och trots att 
kampen mot andra lag sporrar 

gänget lite extra så har inget 
kunnat stoppa träningarna på 

havet utanför Husvik.

”När du  
sitter  

i båten,  
så växer  
hornen  

i pannan  
fram”

➔
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”Pappa har fått 
ett visir så nu kan 
han vara med”

De sitter tätt men ingen  
med minsta symtom får  

sätta sig i båten.  Och med 
vindens hjälp hålls viruset 

borta. Göte Westberg är cox, 
även kallat styrman.
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Efter tio års processande beslöt  
regeringen i vintras att ge miljötill-
stånd för skärgårdsskjutfältet. Kort- 
fattat betyder det:

l 115 övningsdagar och 40 nätter.  
l Övningar med båtar, flygplan, 
helikoptrar och svävare.
l Utöver detta kan nationella och 
internationella övningar tillkomma, 
utan övre gräns på omfattning. 
l Övningsuppehållet under som-
maren blir kortare och övningar kan 
numera pågå fram till midsommar. 
Sommaruppehållet slutar 31 augusti. 
Övriga uppehåll är under jul och 
nyår, första veckan efter hummer-
premiären och påsken.

BESLUTET INNEBÄR en upptrapp-
ning jämfört med tidigare och en 
något högre omfattning än vad det 
överklagade beslutet från Miljöpröv-
ningsdelegationen gav. 

Regeringen har också givit klar-
tecken till expropriationsärendena 
för Känsö och Stora Rävholmen men 
vad som kommer att ske, och när, är 
ännu oklart. Som tidigare gäller att 
antalet skott får vara 1 325 000 med 
finkalibrig ammunition, 11 500 skott 
grovkalibrig samt 1 745 handgrana-
ter, robotar och sprängladdningar. 

V
i menar att det 
måste vara möj-
ligt att komma 
fram till en 
omfattning av 

övningar som civilsamhäl-
let, naturen och försvaret 
kan leva med. Det är inte 
rimligt att tillåta en om-
fattning som den beslutet 
ger, i en skärgård som är 
tätt befolkad. Borträknat 
uppehållstiderna innebär 
det nästan varannan dag. 
Utöver detta tillkommer 
internationella övningar, 
som inte är specificerade 
och saknar övre gräns. 

Processen fram till 
regeringsbeslutet har 

kantats av brister där bris-
ten på dialog varit nära 
på total. Detta är märkligt 
eftersom man säger sig 
eftersträva ett långsiktigt 
beslut och en dialog med 
samhället. Fram till nu 
har försvaret varit dåliga 
på att dela med sig av 
information, och till en 
dialog är det långt kvar. 

REGERINGSBESLUTET kräver 
att analyser och åtgärder 
görs för att säkerställa att 
nationella och EU:s miljö-
mål uppfylls, något som 
man hittills inte lyckats 
med. Detta gäller till ex-
empel vattenkvalitetsmål, 

hanteringen av Natura 
2000 och andra natur- och 
fågelskyddsområden i 
området. 

HUR OMRÅDET blev om-
klassat från ett militärt 
övningsområde till ett 
militärt skjutfält und-
rar vi ännu, och ingen 
klarhet har givits om när 
och hur beslutet togs. 
Förändringen innebär 
stora skillnader vad gäller 
hur man kan röra sig i 
skärgården.  

Under de senaste åren 
har man övat cirka 20 
dagar, och tillbaka i tiden 
ofta 30 men enstaka år 
upp till 50 dagar. 

Skärgårds- 
uppropet,  
genom Klas  
Ålander

FÖRSVARET TRAPPAR UPP
ÖVNINGARNA I SKÄRGÅRDEN

SKÄRGÅRDSUPPRORET: 
ORIMLIGT ATT ÖVA SÅ MYCKET
I TÄTTBEFOLKAT OMRÅDE

TILLSAMMANS med grupper från Brän-
nö, Donsö och Styrsö, samt Brännö 
och Donsö bysamfälligheter har 
Skärgårdsuppropet lämnat in en an-
sökan om överprövning av beslutet, 
till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Här avgörs om beslutet fattats i laga 
ordning och vid ett positivt utslag 
kan domstolen komma att kräva att 
beslutet återkallas. I ansökan stödjer 
vi oss mot EU-rätt. 

Under våren har det övats och 
mest påtagligt var det under vecka 
10. I veckorna 12 och 15-18 har det 
övats i mindre omfattning. Än så 
länge är omfattningen långt från 
den som tillståndet omfattar, och 
man i domstol hävdat att man avser 
utnyttja. 

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE träffade 
Peter Fredriksson, chef för Göte-
borgs Garnison tillsammans med in-
formationschef från Försvarsstaben 
och ansvarig för deras etableringar, 
den 17 april. Från kommunen deltog 
också ansvariga för stadsbyggnads-
kontoret och miljöförvaltningen. 
Kommunstyrelsen kommer att ha 
fortsatt dialog med försvaret, liksom 
att förvaltningarna tar dialogen om 
sina frågor, som till exempel Stads-
byggnadskontoret om byggloven.

Debatt: Henrik 
Wallgren möter
officeren Anders 
Emanuelson
svtplay.se/motet

115
dagar per år tillåts 
försvarsmakten öva  
i Göteborgs skärgård
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Försvaret får skjuta

1 325 000 finkalibriga skott 

i Göteborgs södra skärgård. 

Vem räknar?

Skärgårdsupproret efterlyser 

en bättre kommunikation 

med Försvarsmakten.



34  BRÄNNÖBLADET # 2021  
BRÄNNÖBLADET # 2021  55

TENNIS-
SKOLA

VÄLKOMMEN PÅ

LÄMPLIG 
ÅLDER:  
5-14 ÅR

VECKA26
28/6-2/7

VECKA27
5/7-9/7

PRIS: 200 KRPER VECKA

Anmälan via mail till brannotennisskola@gmail.com eller på plats i klubbhuset söndag 27 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 27 juni kl 19.00-20.00. Eventuellt kommer 
grupperna att anslås på: laget.se/btk-sommarskola-2021. Frågor besvaras av Kai Lingheimer, 0707-781818  
(dock ingen anmälan på telefon).

Sture Karlund
Tel 0709-52 18 93

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











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

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

Hyr Brännö 
Utkik

Ska ni fira något eller ha picnic med gäster?

Lämplig för

10
personer Kontakta Bo Olsson, 0705–686500

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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59
grejer  

att göra 
i sommar

        JUNI
Sön 6 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Sön 13 10.00      Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening. Start affärsplan kl 10.00.
Sön 13 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Sön 13 14.00      En musikalisk vandring i Lasse Dahlquist spår. Se sid 64.
Sön 20 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Fre 25  15.00-17.00     Brännöföreninges ambulerande midsommartåg med fiskdamm och lotteri. Se sid 53.
Fre 25  13.00-19.00     Brännö Varv Café och Bar: Midsommarbuffé med sommarpaj och kaffe.
Lör 26 13.00-19.00     Brännö Varv Café och Bar: Midsommardagens Pizzabuffé.
Sön 27 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Mån 28  10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44-47.
Mån 28  12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47.
     
        JULI
Tor 1 15.00-17.00     Brännö Lagård workshop. Se sid 13
Sön 4 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Mån 5  10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44.47.
Mån 5  12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47.
Ons 7 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum.Se sid 13.
Ons 7 18.00-20.00     Simträning i Ramsdal. Se sid 44-47..
Tor 8 10.00-12.30     Friidrottsskola 8-9  juli. Se sid 52.
Fre 9 10.00-12.30     Friidrottsskola 8-9  juli. Se sid 52.
Lör 10  10.00     Beachvolleyboll Cup. Se sid 52.
Sön 11 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Sön 11 14.00      En musikalisk vandring i Lasse Dahlquist spår. Se sid 64.
Mån 12  10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44-47.
Mån 12  12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47
Ons 14 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Ons 14 18.00-20.00     Simträning i Ramsdal. Se sid 44-47.
Lör 17  10.00     Brännöloppet i tre distanser. Se sid xx.
Sön 18 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Mån 19  10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44.47.
Mån 19  12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47,
Tis 20       Fotbollsskola 20-22 juli. Se sid 52.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
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Ons 21       Fotbollsskola 20-22 juli. Se sid 52.
Ons 21 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Ons 21 18.00-20.00     Simträning i Ramsdal. Se sid 44-47.
Tors 22       Fotbollsskola 20-22 juli. Se sid 52.
Fre 23  9.30     Lillen cup. Se sid 52.
Sön 25 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Mån 26  10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44-47.
Mån 26  12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47.
Ons 28 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Ons 28 18.00-20.00     Simborgarkväll i Ramsdal. Se sid 44-47..
     
        AUGUSTI
Sön 1 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Sön 1 13.00     Brännö Värdshus: Lasse Dahlquist-dagen.
Mån 2 10.00-12.30     Simskola 28 juni-6 augusti, måndag till fredag. Se sid 44-47.
Mån 2 12.30-14.00     Märkestagning 28 juni-5 augusti, måndag till torsdag. Se sid 44-47.
Lör 7  13.00     Simpromotion i Ramsdal.
Lör 7  15.00-17.00     Brännö Lagård workshop. Se sid 13.
Sön 8 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Tis 10  18.00     Brännöföreningens sommarmöte för alla medlemmar i Brännögården.
Lör 14 10.00      Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening. Start affärsplan kl 10.00.
Sön 15 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Sön 15 14.00      En musikalisk vandring i Lasse Dahlquist spår. Se sid 64.
Sön 22 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 13.
Lör 28  11.00-16.00     Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en utställning i Brännögården.
Sön 29  11.00-16.00     Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en utställning i Brännögården.
Sön 29 11.30-15.30      Utställningar i Brännö Lagårds museum. Läs mer på sid 13.
     
         OKTOBER
Lör 9  11.00     Arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Gröna Vik (preliminärt datum).
Sön 10  11.00     Arbetsdag i Ramsdal, Vassdal och Gröna Vik (reservdag).
     
        DECEMBER
Sön 5  11.00-16.00     Julvandring på Brännö.
    

Alla tidningar

av dignitet har en

gullig katt på bild.

1 Fästingar: 
Borsta igenom 
katten och 

känn efter fäs-
tingar som bör 
plockas bort så 
fort som möjligt. 
Finns fantastiska 
fästingborttagare 
att köpa.

2 Värmeslag: 
Vatten, 
skugga och 

svalka bör alltid 
finnas tillgäng-
ligt. Om katten 
andas häftigt och 
dreglar behöver 
den kylas ner 
först.

3 Ormbett: Om 
du misstän-
ker att din 

katt har blivit 
ormbiten så är 
det viktigt att 
snabbt kontakta 
veterinär då kat-
ten helst inte 
skall röra på sig.

KATTEN, VILKA FAROR SOM LURAR! NI FÅR (!) ANVÄNDA VÅRT GÖDSEL

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

Give me a bräk, sa  

vi 2019 - fortfarande 

gångbart.
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Jag tycker det är jättekul …
… om folk vill använda vårt fårgödsel och strö.

Det viktiga är att man inte klättrar in till djuren när 
vi inte är där. Det är särskilt känsligt i lamningstider.

Ofta frågar folk när de ser oss i hagarna, eller ställer en 
fråga på Brännö anslagstavla på Facebook. Ibland erbjuder sig 
någon att själv mocka ur ett hus, det är alltid 
populärt. Vi tömmer dem en gång om året, 
ofta i juni. Sedan kan vi ha ströbädd liggande, 
som man får hämta.” 

I��SANDBERG,�EN�AV�BRÄNNÖS�NIO�FÅRÄGARE

”
Angelica Krantz ger tre tips som skyddar din älskling i sommar.
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P
å väg till jobbet om 
morgonen, leder Paola 
först cykeln förbi de 
två extralådorna. Kat-
ten Svante har lärt sig 

rutinen och följer efter. Lägger 
sig på vägen och ser på när hon 
öppnar den ena och fyller på 
färska testkit. Låser upp den 
andra och lyfter ut bunten med 
dussinet inkomna testpåsar. Hon 
stuvar ner dem i en blå avfalls-
påse, en likadan som till köks- 
soporna. Påsen åker ner i axel-
remsväskan. Svante står kvar 
och ser efter Paola när hon 
cyklar vidare till båtplatsen i 
Pannevik. Med egen båt tar det 
tio minuter till Styrsö vårdcen-
tral där hon arbetar som sjuk-
sköterska. När vi ses i maj har 
hon forslat uppåt sjuhundra test 
på det viset. Och tänker fortsätta 

så länge det behövs. 

NÄR DEN storskaliga PCR-
testningen drog igång 
sommaren 2020 var 
Brännöborna tvungna att 
sätta sig på Styrsöbåten 
för att testa sig. Nästan 

genast höjdes ropen om 
alternativ. 

”JAG HAR  
ETT STORT 
HJÄRTA FÖR 
BRÄNNÖ”

Finns inte det man vill ha, då får 
man ordna det själv. Så tänker  
ofta Paola Näslund. Nu har hon  
två lådor för covid-19-test  
vid sin tomtgräns.

Text: SOFIA BRAX
Foto: EVA STÖÖP

Paola Näslund

Ålder: 51 år.
Bor: I Husefladen 

med maken Jörgen 
och sonen Caspar, 

21. Dottern  
Mathilde, 23,  

studerar i Umeå.
Aktuell: Ansvarar 
på ideell basis för 

att forsla covid-
19-test mellan 

Brännö och Vård-
centralen på Styrsö 

där hon arbetar 
som sjuksköterska.
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Paola Näslund har samlat på 
sig sextio övertidstimmar se-

dan pandemin började. Men 
även på fritiden möter hon 

ett sug efter information. 
»Förr var det Hur vet jag om 

jag måste stanna hemma? 
Nu är det mer När kommer 

jag få mitt vaccin?«

– Sjävklart var det galet 
att folk med symtom, kan-
ske till och med feber skulle 
färdas kollektivt, tre fyra 
timmar, fram och tillbaks, 
säger Paola.

Men vårdcentralen hade 
inte resurserna. Lådlösning-
en bygger därför på ideellt 
arbete. När Paola inte kan 
åka själv, rycker kollegorna 
Marie Johansson och Annette 
Eliasson in. Marie bidrog 
också med ena lådan, medan 
arbetsgivaren bekostade 
den låsbara. Stativet spikade 
Paolas son ihop, och virket 
donerade hennes bror. Gen-
svaret från öborna blev över 
förväntan. Testningen gick 
upp markant. 

– Det har säkert spelat en 
roll för att minska smitt-
spridningen.

PAOLA BLEV Brännöbo när 
hon var åtta och hennes 
föräldrar övergick till året 
omboende. 

– När jag flyttade hem-
ifrån trodde jag aldrig mer 
jag skulle bo här.

 Men det blir inte alltid 
som man tror. Hon och ma-
ken Jörgen Näslund flyttade ut 
1997. Deras röda hus vilar på 
en knalle mellan skolan och 
värdshuset, spanar med sin 
breda fönsterrad på alla som 
närmar sig längs Husefladen. 
En trätrappa vindlar sig från 
vägen, upp mellan en syren-
dunge och vildvuxen slänt 

som Paola bara skrattar åt. 
– Jag brukar säga att vi har 

Brännös fulaste trädgård.
Det är ingen hemlighet 

var hon lägger sin energi. 
Det är ett aktivt val hon gör. 

PÅ MÅNGA SÄTT formar Paola 
sitt engagemang kring det 
liv hon just nu lever. När 
barnen var små startade 
hon en ungdomsgård på 
ön, medan maken tränade 
knattefotboll. Hon var med 
och startade HLR-kurserna 
såväl som Ö-loppets lokala 
energistation, och facebook-
gruppen Brännö Anslagstav-
la. Sedan hon började arbeta 
deltid med keramik har hon 
också tagit initiativ till flera 
hantverksmarknader. 

– Jag fokuserar nog på 
problemlösning var jag än 
hamnar, säger hon.

TIDIGARE I LIVET arbetade 
Paola på sjukhus. När bar-
nen kom blev hon skolskö-
terska. För ett par år sedan 
hade hon lyckan att få börja 
på Styrsö vårdcentral. 

– De har ju aldrig lediga 
tjänster. Ingen vill sluta, 
säger Paola.

Trivseln märks också i pa-
tientutvärderingarna, 2020 
var vårdcentralen regionens 
mest uppskattade. 

– Många betonade att vi 
gör det där lilla extra. Men 
man vill ju det när man kän-
ner alla.

A CREATIVE COVID- 
PROBLEM SOLVER

Paola’s 
day job as 
a nurse on 

neighboring island 
Styrsö has put her 
in a unique position 
to be able to solve 
an urgent problem. 
Her strong drive 
and commitment, 
however, is what 
makes the difference. 
Instead of islanders 
having to take public 
ferries to the testing 
station, Paola (with 
help from a brother, 
a son, colleagues 
and her employer) 
was able to build 
customized boxes 
where test kits can be 
dropped off locally 
on Brännö. She then 
brings the test kits 
to the health care 
center for analysis. 
Her warm heart, 
combined with a 
problem-solving 
nature, is truly bene-
fitting Brännö. 

Vill du covid-
testa dig?  
Gör så här

Alla som vill 
testa sig för covid-19, 
oavsett om man bor 
på ön eller ej, kan 
hämta ett test i den 
öppna brevlådan på 
Husefladen 21. Det 
genomförda provet 
lämnas i den låsta 
brevlådan bredvid. 
Nya testkit läggs ut 
varje måndag och 
torsdag morgon, in-
lämnade prover häm-
tas upp varje tisdag 
och fredag morgon 
klockan sju och förs 
till vårdcentralen. 
Provsvaren meddelas 
via SMS. 

Vill du veta vad 
som gäller för vaccin 
och test, läs mer på 
närhälsan.se.  
Enklaste sättet att 
ställa en enskild 
fråga är att logga 
in på 1177.se, på 
vårdkontakter, där 
skriver du direkt till 
din vårdcentral.

”Känner man många är det 
lätt att  lösa problem”

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
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Brännö vägförening är en pigg 
57-åring som alla som vistas på 
Brännö har en relation till. 

Vägföreningen ansvarar för Brännös 
mest trafikerade vägar och många 
andra stråk därtill. Alla fastighets-
ägare på Brännö är medlemmar och 
tillsammans har vi ett solidariskt 
ansvar både för skötseln av och 
för trafiksäkerheten på våra vägar, 
oavsett var man bor och hur man 
tar sig fram.

FÖR ETT HALVT sekel sedan byggdes 
de första vägarna under vägfören-
ingens regi. Först ute var Skogs-
gapet och Haggårdsvägen och 
just dessa vägar är aktuella för 
uppdateringar. I höstas utrusta-
des Haggårdsvägen med ett nytt 
dikesdräneringssytem. Skogsgapet 
kommer att rustas upp i etapper 
under närmaste åren med byggstart 
planerad till hösten. 

Ytterligare ett stort projekt som 
nyligen avslutats är dräneringen av 
vägen vid Mansdalsstigen och Gröna 
vik, där man upptäckte att den gam-
la dräneringen inte fungerade. Det 
sägs att man var på gång att odla 
ris på gräsmattorna i området men 
dessa planer är numera lagda på 
hyllan då den nya dräneringen 
fungerar alldeles för bra…

ETT STÄNDIGT ÄMNE för diskus-
sion i styrelserummet är 
hastighets-begränsningen på 
20 km i timmen. Tyvärr upple-
ver många medlemmar att fart-
begränsningen efterlevs dåligt. 
Det är viktigt att du alltid håller dig 
till 20 km i timmen, var du än är på 
Brännö, hur du än tar dig fram och 
oavsett tiden på dygnet. 

Ön är inte stor och du vinner inte 
många sekunder genom att köra 
fortare, däremot innebär högre has-
tighet en avsevärd ökad olycksrisk 
på våra smala vägar. För att hålla 
ner hastigheten diskuterar styrelsen 
i skrivande stund hastighetsbegrän-
sande åtgärder såsom farthinder. 
Mer information kommer men var 
inte överraskad om ett farthinder 
dyker upp på någon av våra mera 
trafikerade vägar under närmaste 
månaderna.

STYRELSENS SVÅRASTE uppgift är att 
balansera olika och ibland motstri-
diga särintressen mellan individer 
och grupper på ön. En del vill ta 
in flera vägar i vägföreningen och 
andra vill förbättra vägen utanför 
den egna fastigheten. Många vill 
bygga ut eller transportera både sig 
själv och sina tillhörigheter till och 
från huset samtidigt som flera helst 
skulle vilja se mindre trafik på ön. 

Alla vill att trafiksäkerheten 
förbättras men utan att begränsa in-
dividens frihet, att nya fordonstyper 
ska tillåtas men utan att trafiken 
ökar.

MED EN STADIG blick på helheten 
försöker styrelsen hitta rätt av-

vägning mellan dessa olika viljor, 
vilket ibland är en utmaning. 
Om du inte tycker att vi hittat 
rätt, eller om du tycker att 
vi gjort det, är vi som ingår 
i styrelsen alltid glada att få 
höra tankar och åsikter från 

medlemmarna. 
Tillsammans kommer vi långt 

genom saklig dialog. Ta gärna kon-
takt med en styrelseledamot eller 
skicka in en motion till årsmötet 
om du har ett förslag. �
� STUART�FILSHIE

The Brännö 
Road as-
sociation is 

in charge of Brännö’s 
road network. They 
keep the roads well 
maintained, and 
plan renovations as 
needed. To ensure 
that the maximum 
speed limit of 20 
km/h is kept, speed 
bumps will be intro-
duced. Drive safely! 

MESSAGE FROM  
THE ROAD  
ASSOCIATION

UTAN VÄGFÖRENING STANNAR ÖN AMNESTY- 
GRUPPEN
PÅ BRÄNNÖ

brannovagforening.se

Här finns mer
information

Amnestygruppen på Brännö 
försöker påverka den israelis-
ka regeringen och militären 
så att de inte ska trakassera 
och hota två palestinier som 
i många år fredligt protes-
terat mot de kränkningar 
som palestinier utsätts för av 

israeliska bosättare på Väst-
banken och av den israeliska 
regeringen. 

Issa Amro och Farid al-Atrash 
är välkända både nationellt 
och internationellt för att 
ständigt hävda icke-våld och 
för att träna ungdomar och 

andra i att använda fredliga 
medel i sina protester.

Vill du stödja gruppens 
arbete? Kontakta Gill Widell  
eller köp böcker i Rödsten. 
Alla pengar går till porton 
för alla brev som gruppen 
skriver.
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STORSATSNING  PÅ SIMSKOLAN

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Sommarsimskola är ett självklart 
inslag på Brännö sedan drygt 80 år. 
Det är en tradition som vi värnar om 
med stor stolthet. Många av oss – i 
alla åldrar – har lärt oss att simma och 
hantera vatten i sommarsimskolan, på 
Brännö eller någon annanstans. Det är 
inte självklart längre. I dag är det allt 
fler barn som lär sig att simma inomhus 
i bassäng. 

En sak som simträning inomhus inte 
kan erbjuda är träning där kunska-
pen faktiskt behövs – utomhus i 
öppet vatten. Det är en sak att kunna 
simma i varmt vatten, med ljus bot-
ten, utan djur, växter och vågor, och 
alltid nära en kant. Det är något helt 
annat att simma i mörkt och kallt 
vatten, bland vågor, djur och växter 

på ojämn botten. Tillbuden sker 
utomhus, där vattnet är kallt och 
vädret nyckfullt. För att vara fullt 
ut simkunnig krävs det att man kan 
hantera det som havet innebär. Detta 
går bara att vänja sig vid och träna 
på utomhus, i öppet vatten. Detta är 
än viktigare för oss, unga som gamla, 
som lever vid havet. 

Pandemin ställer till det
Under året som gått har pandemin 
Covid-19 ställt till det för oss på 
många sätt. Restriktioner för antal 
deltagare och besökare i simhallar 
har ändrat förutsättningar också för 
simskolor och simträning. Kravet på 
simkunnighet i grundskolans idrott 
och hälsa har varit svårt att träna 
på i år. Många barn och unga, och 

även vuxna, har inte kunnat få den 
träning som behövs för att bli en god 
och trygg simmare. 

Utökad verksamhet i simskolan
Det här vill vi råda bot på! Sommar-
simskolan kommer att hållas öppen 
och vara tillgänglig för de som vill 
och behöver. I år har Brännöfören-
ingen valt att satsa på en längre 
period, med fler grupper och med 
fler aktiviteter kopplat till Ramsdal. 

Längre period och fler grupper
Årets sommarsimskola kommer 
att erbjudas under sex veckor. Fler 
veckor ger större möjlighet att delta. 
Det ger möjlighet till en längre trä-
ningsperiod för att bli helt simkun-
nig. Dessutom ger det en flexibilitet 

för att också kunna delta i andra 
aktiviteter på ön utan att de behöver 
krocka i tid. Utöver den längre pe-
rioden kommer vi att erbjuda något 
fler grupper per dag, som ett sätt att 
hålla oss till rådande restriktioner. 

Fler aktiviteter vid badet
Simskolan vänder sig av naturliga 
skäl främst till barnen. Men vi vet att 
varje år kommer också många ung-
domar och vuxna till simskolan för 
att ta simmärken, inte minst simbor-
garmärket. Det tycker vi är mycket 
bra – inte minst för att simning är 
en färdighet som man behöver träna 
på för att behärska. Dessutom bidrar 
varje köpt simmärke ekonomiskt till 
stöd för att faktiskt kunna bedriva 
simskola. ➔

* Fler veckor
* Fler simlärare
* Fler aktiviteter

Ella Berner och Stina vid 

Simpromotion 2018.



BRÄNNÖBLADET # 2021  47
46  BRÄNNÖBLADET # 2021  

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Vi vill locka fler till badet. Så 
utöver den traditionsenliga simbor-
garkvällen i juli kommer Brännöför-
eningen i år att erbjuda ytterligare 
tre temakvällar dit alla är välkomna 
men som främst vänder sig till 
ungdomar och vuxna. Teman för 
kvällarna kommer vara simträning 
för simsport utomhus, livräddning, 
första hjälpen/HLR och säkerhet 
kring båt. 

Fler simlärare 
För att kunna genomföra dessa 
planer behövs det fler simlärare. I år 
kommer Brännöföreningen därför 
också att anställa tre simlärar- 
assistenter. Det ger möjlighet till 
den utökade verksamhet som vi 
beskrivit ovan. 

Brännöföreningens satsning på 
Brännö simskola och aktiviteter i 
Ramsdal 2021 erbjuder Brännöborna 
en större och mer flexibel verksam-
het. Men det kostar också. Därför 
kan vi inte nog förtydliga att alla 
bidrag är tacksamma – anmälnings-
avgifter, köpta simmärken, köpt 
förtäring vid evenemang, medlems-
avgift i Brännöföreningen, och inte 
minst extra gåvor till ändamålet. 

Var med och bidra till viktig 
livskunskap och en betydelsefull 
tradition!

Extra gåvor är välkomna
Vi hoppas att vi möts i aktiviteter 
Ramsdal i sommar – håll utkik efter 
affischer och i BF:s kalendarium. Bi-
dra också mer än gärna till Ramsdal 
– simskolan och badplatsen – genom 
att skänka en extra gåva till fören-
ingen. Swish 123 073 76 68

Måndag 28 juni startar simsko-
lan i Ramsdal. Simskola erbjuds 
måndag–fredag vecka 26-31. Sim-
promotion sker lördag 7 augusti. 

Anmälan görs på Brännöförening-
ens hemsida och inskrivning sker 
på plats i Ramsdal måndag 28 
juni kl 10–12. Efter simskolan ges 
möjlighet till märkestagning kl 
12.30–14. 

Simskola erbjuds som sexveckors- 
alternativt tvåveckorsperiod. 

Sexveckorsperiod: 1200 kr för 
medlemmar och 1600 kr för icke 
medlemmar
Tvåveckorsperiod: 600 kr för 
medlemmar och 800 kr för icke 
medlemmar.

Avgiften betalas till Brännöfören-
ingens bankgirokonto 5234-1245 
eller Swishnummer 123 073 76 68. 
Ange barnets namn och ”Sim- 
skola” på inbetalningen. Sista  
datum för digital anmälan är 
torsdag 24 juni.

För ungdomar och vuxna erbjuds 
vattenaktiviteter varje onsdag 
kväll i juli månad kl 18-20.

Simlärare är Linnéa Nordmark, 
Hanna Karlsson och Mika Grinell. 
Vid frågor om simskolan, kontakta 
simlärarna via mail på medlem @
brannoforeningen.se

SIMSKOLAN I RAMSDAL

MÅNDAG 28
JUNI kl 1230-

1400

Märkes-
tagning!

➔

Sebastian tränar

simning på djupt  

vatten vid Ramsdal 2019.

RÄTT SVAR PÅ BILDGÅTAN FRÅN SIDAN 3: Adressen är Galterövägen 2,  
den lilla röda ladan från 1600-talet.
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Efter flera år i fastlandsexil är Anna- 
Karin Dahl tillbaka som bofast på Brän-
nö. Lika bra att engagera sig ordentligt 
i öns angelägenheter, tyckte hon –  och 
är nu ny ordförande i Brännöföreningen.

1 Du är ny ordförande i Brännöfören-
ingen, hur kommer vi att märka det?
– Förhoppningsvis inte alls då det 

är alla vi frivilliga tillsammans i sty-
relsen, funktionärer, simskolelärare 
och simskoleassistenter, idrotts-
ledare, medlemmar engagerade i 
olika grupper och projekt större och 
mindre, kort sagt alla Brännöbor 
sommar som åretruntboende som 
engagerar sig i Brannöföreningen 
och alla olika aktiviteter som ska 
märkas!

”BRÄNNÖ FASCINERAR MIG”
2 Berätta kort: vilket är Brännöfören-

ingens uppdrag?
– Det är att skapa meningsfulla 

fritidsaktiviteter för Brännöbor i 
alla åldrar inom idrott och kultur 

3 Hur är ditt förhållande till Brännö?  
– Mitt förhållande till Brännö 

är stor kärlek från gymnasiet till nu 
boende för andra gången på ön.
Havet, ön, människor som bor här 
fascinerar och rekreerar mig.

4 Vilka är Brännöföreningens största 
utmaningar inför sommaren 2021? 

– Just nu att få till önskade aktivi-
teter på nytt annorlunda sätt utifrån 
pandemins restriktioner.

Anna-Karin 
Dahl

Anna-Karin Dahl hoppas 

på en sommar med många 

aktiviteter på Brännö.

Ålder: 52.
Bor: I nybyggt hus 
på Flogenvägen.
Aktuell: Ny ord-
förande i Brännö-
föreningen.
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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

SVESJÖ Behöver du vitvaror? Kontakta vår samarbets-
partner, Svesjö. De ombesörjer leverans till  
godsterminalen i Fiskebäck. Ring 031- 42 25 60. 
På Brännö levererar och installerar vi!K Y L  &  F R Y S  A B



BRÄNNÖBLADET # 2021  51
50  BRÄNNÖBLADET # 2021  

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

3
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, kultur- 
upplevelser och stimulerande 
samvaro.

Under sommaren arrangerar vi 
flera idrottsaktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna. På tors- 
dagar från slutet av juni och fram 
till mitten av augusti anordnar vi 
den välkända ”Dans på Brännö 
brygga”. Tyvärr dock inte denna 
sommar.
 

Detta gör vi  
i Brännö- 
föreningen

Så blir du 
medlem

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

1Gå in på vår hemsida:  branno-
foreningen.se/om-branno- 
foreningen/bli-medlem/

2Fyll i formuläret och läs om  
hur vi hanterar dina person- 
uppgifter.
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Styrelsen 
2021
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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, musikrepe-
titioner och mycket mer. Brännö-
gården och Aktivitetshuset ingår 
också i den uthyrningsverksam-
het som föreningen driver.

Som medlem i Brännöfören-
ingen hjälper du oss att fortsätta 
bedriva verksamheten. Du får 
också medlemspris på alla de 
aktiviteter som föreningen 
anordnar.
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Alla barn mellan 8 och 13 år är varmt välkomna  
till Friidrottsskolan.
När: 8–9 juli.
Var: Fotbollsplanen på Brännö.
Ålder: 8-13 år.
Tid: Friidrottskolan pågår kl 10.00–12.30  
båda dagarna.
Ledare: Anders Palmqvist

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.

BRÄNNÖ-
LOPPET17

 JU
LI

En gammal och kär tradition tar paus även detta 
pandemins år 2021. 

BRÄNNÖ
BRYGGADA

NS
 PÅ

BEACH-
VOLLEYCUP10

 JU
LI

När:  Lördag 10 juli.
Var: Volleybollplanen utanför Brännö skola.
Tid: Första matchen börjar kl. 10.00.
Lag: Två personer i varje lag, alla kombinationer är 
tillåtna.

Vi spelar med mixade lag som vi delar in på plats.  
Plats: Fotbollsborgen på fotbollsplan
När: Fredag 23 juli 2020.  
Ålder: 6-13 år
Tid: Samling vid fotbollsplanen kl 9.30.
Anmälan: Anmäl ditt barn på plats den 23 juli.  
Ingen föranmälan behövs.

LILLEN
CUP23

 JU
LI

FOTBOLLS-
SKOLA20

-22
  JU

LI

Alla barn mellan 7 och 13 år är varmt välkomna till  
fotbollsskolan – nybörjare och de som spelat ett tag!  
När: 20-22 juli. Var: På fotbollsplanen på Brännö.   
Head coach: Olle Johnels.

För mer information om idrottsevenemangen se brannoforeningen.se

brän
nö brygga 

hus
viksplanen

kyr
kogården

15:00

15:30

16:00

16:20

16:40

17:00

Hålltider
15:00 Brännö skola vid basketplan
15:30 Husviksplanen
16:00 Värdshuset
16:20 Affärsplanen
16:40 Rödsten
17:00 Kyrkogården vid klockstapeln

håll i - håll ut - håll avstånd!
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-ac

k-a
ck-ack-ko 

ack-a
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BASTUBRYGGAN BRÄNNÖ
Föreningen Bastubryggan Brännö är en 
ideell förening som har hand om bastun 
i Husvik. Du behöver bli medlem i fören-
ingen för att få tillgång till bastun.
Info: facebook.com/brannobastu

BRÄNNÖ BYS SAMFÄLLIGHETS- 
FÖRENING (Byalaget)
Samfällighetsföreningens huvudsak-
liga uppgift är att förvalta föreningens 
samfälligheter som till exempel Känsö 
och hamn- och vattenområden. Info: 
brannoby.se

BRÄNNÖ LAGÅRD
En hembygdsförening för alla som är 
intresserade av Brännös historia. Info: 
hembygd.se/branno

BRÄNNÖ FILMSÄLLSKAP
Filmsällskapet arrangerar filmvisningar 
ca tio gånger per år i olika lokaler på ön, 
varav en filmfest i oktober och en utom-
husbio i augusti. Info: facebook.com/
brannofilm-sallskap . Kontakt: barbro.
ostlund@gmail.com

BRÄNNÖFÖRENINGEN
Brännöföreningen arrangerar idrotts-
aktiviteter och kulturevenemang, hyr 
ut lokaler, ansvarar för underhåll av 
badplatser och ger ut Brännöbladet.  
Info: brannoforeningen.se  

(se sidorna  (40–51).

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

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 för-
äldragrupper. Info: facebook.com/Brän-
nö-Kyrko-förening-254763298000429

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

BRÄNNÖ SJÖSCOUTER LOTSARNA
Vi är ett gäng föräldrar på Brännö som 
har dragit igång avdelningen Lotsarna, 
i Göteborgs sjöscoutkårs regi, här på 
Brännö. Känner du 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 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, 
0707-781818.

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 bröl-
lop och fest. Info: facebook.com/groups/
437602586252824/?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, 0734-222642.
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Maila till  

tony@henschel.se  

så kommer ni med  

i nästa upplaga 

 av Brännö- 

bladet!  

en klubb för alla
På Brännö finns

info@elcykelbutiken.se
Tel 031-217701

Elcykelbutiken i Göteborg 
Övre Husargatan 32  
413 14 Göteborg

www.elcykelbutiken.se

LÅDCYKLAR 

Lådcyklar och 
Lastcyklar med 
elassist.
Stort utbud

Vi är ett nygammalt företag som arbetar 
med både fog- och glasmästeritjänster

i Göteborgsområdet.

• Glasmästeri
• Inredningsglas
• Byte av isolerglas
• Glasreparationer

• Mjukfogning
• Brandtätning
• Ljudtätning
• Montering

• Glasjour
• Rope Access
• Rotavdrag
• Försälj. av material

Vi vill höra från er och kontakta oss gärna om ni vill veta mer. 
E A Rosengrens gata 29 B • 421 31 Västra Frölunda 

Tel: 031-42 11 70 • info@fpglasfog.se 
www.fpglasfog.se

FP GLAS & FOG
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Got Springs Sweden AB  |  Fotögatan 2  |  414 74 Göteborg
Telefon 031-12 24 25  |  Fax 031-42 38 55

info@gotsprings.com  |  www.gotsprings.com

Kontakta oss gärna för mer information.

Got Springs Sweden AB är ett 
företag som är etablerat i Göteborg 

sedan 1958. Under åren som gått 
har vi expanderat till en av Sveriges 

mest moderna fjäderfabrik.

Alltid ett
steg före!

Styrsöbolaget om cyklar och avstånd 
OM DET FINNS PLATS på fördäck kan 
cykel tas med ombord. Idag finns ett 
låsbart cykelförråd på Saltholmen. 
Om du reser ofta så fundera om det 
här är ett alternativ för dig. 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! 

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. I 
första hand lastas normalcykel och 
i andra hand skrymmande cyklar. 

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 Folkhälso- 
myndighetens rekommendationer 
och visar hänsyn när du reser.

ELLINOR�SVENSSON

Trafikchef Styrsöbolaget

1 Undvik onödiga 
resor i kollektivtra-

fiken. 

2 Res inte om du 
är sjuk eller har 

förkylningssymtom.

3Om du måste 
resa: Res utanför 

rusningstid. Om det 
börjar bli fullt ombord, 
bär munskydd om du 
är 16 år eller äldre. 

Tre tips i  
Coronatider
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Våra öppettider under sommaren 2021
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.
 
Telefon för rådgivning 031-747 80 50.

Brännömottagningen är öppen för planerade besök fram till den 21/6 och öppnar åter 30/8.
Använd gärna E-tjänsterna för receptförnyelser och andra icke akuta frågor.

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

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

VÄLKOMMEN
TILL OPTIMERA VÄSTRA FRÖLUNDA

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

www.optimera.se

Nu med 
Drive-in

VÄSTRA FRÖLUNDA Redegatan 10 /  
Mån - Fre 6.30-17  Lör 9-14

22,

Välkomna!
Trevlig sommar önskar Marie med personal

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

HANDELSTRÄDGÅRD 

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

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

Husefladen 26 
den gröna mötesplatsen

•  Närodlat
•  Ekologi och mångfald

brannotradgard@gmail.com

16
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MATVAROR   MEJERIER   GRÖNSAKER   SPECERIER   TIPS   LOTTO   ONLINESPEL   POST   DHL

        VÄLKOMNA ÖNSKAR STEN & CARINA

ÖPPET- 

TIDER 14/6–15/8 

MÅN-FRE 10-20
LUNCHSTÄNGT 12-14  

LÖR 10-16  

SÖN 10-14

Bo Alderstig 
Gröna Vik Byggkonsult Ab

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

Om-, till-, nybyggnation.
Goda referenser.

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

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

Begravning  
Bouppteckning  
Gravsten

Göteborgs Begravningsbyrå

Linda Jemina



AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

D
et vilar ett lugn över 
centrala Brännö runt 
sekelskiftet 1900, där det 
gamla jordbrukslandska-
pet dominerar. Vi ser ljusa 

åkrar med spannmål, omväxlande 
med mörkare potatisåkrar, några 
ljusa partier kan också vara raps 
som odlades på potatisåkrarna med 
ungefär fem års mellanrum och 
som plöjdes ner för att ge bättre 
potatisskördar. 

EFTER SLÅTTERN och tröskandet 
seglades och maldes säden ofta i 
norra skärgården. På det då mycket 
grunda Asperösund ligger båtarna 
på svaj innanför Rivö.

Bilden är tagen nedanför ”Vala” 
ovanför det hus där Elisabeth Svens-
son nu bor.

Längst till vänster ser vi gaveln på 
den gamla skolan, som låg nedanför 
nuvarande kyrkan. Skolan revs på 
50-talet. 

Raden av ljusa skorstenar visar 
husen längs den så kallade gamla 
bygatan.

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 survi-
ved to this day.

I förgrunden ser vi ”Sketraden” 
med taket på Lorens Larssons och 
Petronellas hus, där bor Kerstin Nord-
mark idag. Intill ligger ett enkelhus 
med veranda, i huset bodde då 
systrarna Anna Christina och Lovisa 
Bernhardina. Dan Loréns morfar Bonn-
Arvid byggde på samma plats ett 
nytt hus 1937-38.

BAKOM SYNS Elisabets, Toge-Lisas, 
lilla stuga invid bergsklacken Toge-
rammen, fadern Anders Nilsson, som 
kallades likadant som berget, bodde 
nog här också när bilden togs.

Bland alla taken finns de för då-
tiden så viktiga lagårdarna, många 
är nu är borta.

1900 (cirka)

Centrala Brännö

Hans Bränning filosoferar kring ett gammalt fotografi

HANS 
BRÄNNING 

hans.braenning@gmail.com 0768 94 81 41

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 
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Kvalitet
ompetens

unskap

KÖSSÖ
BYGG AB

BYGGNATION, ANLÄGGNING & TRÄDGÅRD 0705-400158 kossobygg.se

Din elinstallatör i Skärgården
www.cityel-data.com   031–338 47 90

Lasse Dahlquist-sällskapet bildades 1987 och har 
som mål att sprida intresse runt Lasse Dahlquist 
och hans verk genom konserter och musikaftnar 
samt deltagande i olika kultur arrangemang. 
Varje år, första söndagen i augusti, arrangeras 
Lasse Dahlquistdagen på Brännö Värdshus 

LASSE DAHLQUIST-STIPENDIET 
Sedan 1989 delar LD-sällskapet årligen ut ett 
stipendium till personer eller grupper som för 
vistraditionen vidare. 

UTGIVNING AV BÖCKER OCH SKIVOR 
Två böcker om Lasse Dahlquist och hans liv och 
verk har LD-sällskapet givit ut. Dessutom en 
sångbok med bilder, texter och noter samt en 
dubbel CD-box med alla Lasse Dahlquists visor. 
Även en CD-skiva i samarbete med Göteborg 
Wind Orchestra med bl.a. Stefan Ljungqvist 
som solist har spelats in. 

LASSE DAHLQUIST-SÅNGARNA 
Sångarna har verkat i många år och sjunger i 
 huvudsak verk av Lasse Dahlquist. De genomför 
årligen ett antal framträdanden på äldreboenden 
och deltar vid arrangemang på gator och torg. 

VAD HÄNDER I SOMMAR? 
Lasse Dahlquist-dagen på Brännö Värdshus med 
Lasse Dahlquist-sångarna och Hisingens national-
orkester Vier Brillen. SÖN 1 AUGUSTI 13.00.

En musikalisk vandring i Lasse Dahlquists fotspår 
13 JUNI, 11 JULI OCH 15 AUG. Start i Brännö 
Husvik 14.00. Vi besöker några väl valda platser 
på Brännö, hör hur Lasse Dahlquists musik kom 
till och lyssnar till musikanterna Per Umaerus 
och Lasse Gustavsson. Guide är Lasse Swahn. Vi 
avslutar på Brännö Värdshus med lätt förtäring 
och mer musik.  Begränsat antal, pris 120:-. 
 Anmälan och Swishbetalning på vår hemsida 
under ”Aktuellt”.

Årets Lasse Dahlquist-stipendium delas i år ut 
till ”Fjällornas Trio” på Göteborgs kulturkalas i 
augusti. För exakt tid och mer info se dagspress 
eller WWW.LASSEDAHLQUIST.SE

LASSE DAHLQUIST-SÄLLSKAPET
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SommarYoga 2021

Utomhus på mysig altan

5 - 23 juli 
Drop in klasser varje dag 

Mån-fre kl 9-10.30


Sköna yogapass för alla nivåer & fräsch frukost! 
Plats: Jydeklovan 9 
Pris: 180 kr per klass eller 5-kort 750 kr Frukost 60 kr 
Lärare: Maria Mebius-Schröder & Christian Jormin  
Båda internationellt diplomerade yoga & meditationslärare 

www.brannokundaliniyoga.se 	 	 	 info Maria 0707-929254
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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

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, barn- 
och ungdomsverksamhet, eller annat 
som du saknar och skulle vilja delta i 
eller rent av leda.

Ovanstående verksamheter finan-
sieras 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 plusgiro-
konto 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, affisch-
platserna på ön och på vår Facebooksida.

Brännö Kyrkoförening styrelse tackar gamla och nya 
medlemmar och ser framemot ett nytt år.

BRÄNNÖ 
KYRKOFÖRENING
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STOLTA SPONSORER  
AV BRÄNNÖS UNGDOMS-

VERKSAMHET
GULD

SPONSORER
SILVER

SPONSORER
BRONS

SPONSORER
 

 

Henschel
ORGANISATION &

LEDARUTVECKLING

Bli sponsor du också!  Ditt företags bidrag är viktigt för ungdoms- 
verksamheten 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.

Brännö
Tandvård

KAFFE Bakverk Smörgåsar Pannkakor 

Glass OST Chark&oliver Godis DRYCKER

Pajer SKALDJURSRÖRORFrukt Take Away 

Solnedgång SALTA BAD & trevligheter

Brännö Brygga Husvik - Telefon: 0705-50 52 08

ÖPPET
10.00-20.00
ALLA DAGAR
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• Iyengaryoga

• yogakurser hela året

• klasser på olika nivåer

• helgworkshops & retreats

• gravidyoga

• privata konsultationer

• företagsyoga

fokus  •  styrka  •  balans

5 juli - 9 juli samt 12 juli  - 16 juli 

Tid:    09.30 - 11.00 alla dagar  
            åtta platser så kom i god tid  
Plats: Jydeklovan 11, Brännö, 
            ca 100 m  upp från skolan 

Pris:   180 kr per gång
            swisha till 123 3999 265 

Mail:  andrea@brannoyoga.se

välkommen / Andrea Hedenskog, 
int. certi�erad Iyengaryogalärare

SOMMARYOGA 2021

Kurser i paddelteknik med fokus på 
första rollen.  Läs mer på Instagram 
@brannokajakkurser eller hör av dig 
till 0765-572245.  

Pris: Tre timmars privatlektion 1500 
kr.  1 000 kr för varje ytterligare 
deltagare.

Att rolla sin kajak är något för alla 
som vill paddla och med rätt stöd 
kan alla lära sig snabbt.  
Rollen ger en härlig känsla  
av att förstå sig på  
kajaken och gör  
paddingen  
tryggare. 

Lär dig rolla en  
kajak på Brännö!

Ta paddlingen till nästa nivå med Josef Henschel här på Brännö! 
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För några decennier sen var björken en vanlig 
björk men med en gren som växte lågt längs 
marken. Grenen slog rot och så bildades ett 
nytt träd av det nya rotsystemet. 

Lars Hellman, ordförande i Brännö Natur-
vårdsförening minns hur trädets gren slog 
rot. 

– Detta kan hända ibland att ett träd 
förökar sig genom kloning. De två stammarna 
är alltså samma träd. 

Inom trädgårdsodling används kloning för 
att föröka fruktträd och bärbuskar.
  Text & foto: YLVA JARENÄS

DEN KLONADE BJÖRKEN  
PÅ GALTERÖVÄGEN
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Brännö
Bladet

I årets nummer medverkar också:
Ylva Jarenäs, Sofia Brax, Björn Bältsjö, Anna-Karin Arvidsson, Hans Bränning och Åke Sellström, reportrar 

Eva Stööp, fotograf, Ellen McKnight, engelska översättningar och Madelen Lindgren, illustrationer
Brännöbladet trycks hos Billes, Mölndal

Redaktör / AD 
Tony Henschel
tony@henschel.se

Målet är att ta fler än två game  
mot Simon Uhlén i tennis-KM.

Lång och social – och  
kanske en show eller två.

Den blir lång, varm och  
med massor av bad.

Förhoppningsvis varm och solig och 
full av bad och lek med barnbarnen.

Annonskoordinator 
Catrin Bengtsson
catrin.bengtsson@volvo.com

Fotograf 
Nils Petter Nilsson
petter@ombrello.tv

Redaktionsfrågan:
Hur blir din  
Brännösommar?

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE! Reporter 

Eskil Lundgren
eskil031@gmail.com
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