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I årets 
utgåva

22
Vi behöver ALLA frivilliga krafter
för att hålla aktiviteterna igång

4. Osäker framtid för Brännö Handel
Sten och Carina Pagoldh har i många år kämpat för att få öppna 
en ny butik vid varvet, men nu ger de upp och vill sälja rörelsen. 

6. Från Kiev till Tollebacken
Familjen Ostrovsky lämnade krigshärjade Kiev. Nu har de  

– och sju andra landsmän – installerat sig på Brännö.

12. Valfeber i Södra skärgården
Vilka är de viktigaste valfrågorna för oss i distrikt Brännö-Asperö? 

Vi ställer skarpa frågor till två av politikerna på öarna.

18. Nybygget vid Faggeliden
Det tog hela 17 år – men strax före jul är det dags för inflytt i de  

nybyggda lägenheterna. Brännöbladet har träffat dina blivande grannar.

44. Brax möter Bosson
Brännöbladets Sofia Brax kliver upp i förarhytten på Magnus  

Nilssons hjullastare och samtalar om vägar, service – och en blackout. 

52. Årets viktigaste personer
Möt Jonathan, Linnea, Axel, Hedvig 

 och Mika – årets simskolelärare.

Anna-Karin Dahl
Ordförande  

Brännöföreningen
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After the 
pandemic 
years, 

where many of our 
normal activities had 
to be cancelled, the 
Brännö Association 
is now preparing for 
a new season. We 
will once again host 
a large midsummer 
celebration in the 
central football field. 
The bathing sites 
have also been tidied 
and prepared. This 
year we’ll be offering 
swimming school 
for the island kids 
for the 85th year 
running.

WELCOME
TO BRÄNNÖ

OCH NU DÅ? Är allt äntligen som vanligt 
igen på Brännö? Ja, eller i alla fall 
nästan. Även om pandemin inte ger 
fler restriktioner i nuläget har i stäl-
let annat kommit att ta hänsyn till, 
människor som flyr krig, Natomed-

lemskap och nu ap-koppor, men jag tänker som 
Babben Larsson: ”Allt kan hända och allt kan vända”!

STYRELSEN MED FUNKTIONÄRER arbetar nu intensivt 
med förberedelserna inför midsommarfesten 
och övriga sommaraktiviteter. I år firar vi åter på 
fotbollsplanen tillsammans med alla sedvanliga 
ingredienser vilket känns som nytt och spännande 
efter några år med ambulerande firande. 

DET GÖR ONT i hjärtat att meddela att några av akti-
viteterna inte blir av och vi söker efter fler intres-
serade Brännöbor som vill engagera sig med hjälp 
och stöd av Brannöföreningen att vara sammanhål-
lande av aktiviteter. 

I SKRIVANDE STUND är badplatserna städade och fina. 
Stort tack till alla er som ställde upp på land och 
i havet. Det var fantastisk uppslutning i Ramsdal, 
Vassdal och Gröna Vik! Ny grillplats i Vassdal är 
ordnad och inom kort också ny livräddningsboj på 
Familjeholmen.

SIMSKOLA GES FÖR 85:E ÅRET I RAD och nu utökar vi an-
talet veckor så att så många barn som möjligt ska 
lära sig simma och ta märken! Vi kommer också 
att ha aktiviteter för unga vuxna och äldre under 
simskoleveckorna, bland annat övningar i hjärt-
lungräddning.

VARMT VÄLKOMNA till årets Brännöblad – som min-
sann ges ut för 47:e året i rad!

Stor 
 guide!

...till sommarens  

aktiviteter på Brännö  

– se mittuppslaget
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Stötta gärna 
denna simskole-
verksamheten, 

genom att swisha 
valfritt belopp till

123 073 76 68.



AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

04  BRÄNNÖBLADET # 2022  
BRÄNNÖBLADET # 2022  05

PAGOLDHS: 
–  HANDELN 
ÄR TILL SALU

Å
r 2013 inledde kommu-
nen arbetet med att ta 
fram en detaljplan för att 
skapa förutsättningar för 
en ny butik i anslutning 

till Brännö Varv. Då som en del av 
ett tänkt ”centrum” på ön.

I 2020 års upplaga av Brännöbla-
det berättade Carina Pagoldh, som 
driver Brännö Handel tillsammans 
med sin bror Sten, om hur de slet 
för att leverera mat säkert till 
öborna. Pandemin satte affärens 
betydelse i centrum mer än kanske 
någonsin. Nu har det gått ytterli-
gare ett par år och frågan om den 
nya butiken är inte bara tillbaka 

på ruta ett. Frågan är om rutan ens 
finns kvar.

Det tog fyra år innan den första 
detaljplanen skrotades. 2018 
startades arbetet med den andra. 
Sedan dess har turerna varit många 
och infekterade. Inte minst inom 
Brännö By Samfällighetsförening, 
som fick frågan av ommunen om 
att köpa och förvalta en markplätt 
på hundra kvadratmeter i anslut-
ning till butiken för 10 000 kronor.

Plätten ska bli en mötesplats 
framför butiken. Eftersom sam-
fällighetsföreningen äger och 
underhåller andra vägar och platser 
tyckte kommunen att det vore 

en bra lösning om föreningen tog 
ansvar för även denna plätt.

Det blev röstning och omröstning 
innan föreningen till slut röstade ja 
till ett köp förra sommaren. Men då 
hade Länsstyrelsen redan presen-
terat sin granskning med en del 
kritik. Stadsbyggnadskontoret fick 
gå tillbaka till ritbordet.

ENLIGT MARTIN STORM, chef för plan-
avdelningen på Stadsbyggnadskon-
toret, handlar det inte om några 
stora justeringar.

 – Nej, vi fick synpunkter på 
strandskyddet under samrådet med 
Länsstyrelsen och under gransk-
ningen sades det att bebyggelsen 
inte var tillräckligt visualiserad i 
detaljplanen. Men det är åtgärdat nu 
och vi har pratat med Länsstyrelsen 
som sagt att de är nöjda, säger han.

Det är alltså inga förändringar i 
storlek eller placering av husen. Må-
let är nu att detaljplanen ska antas 
av kommunfullmäktige i höst.

OKEJ, SÅ ALLT löst då, eller?
Nja. Sten och Carina Pagoldh har 

nu förklarat att de inte vill förlänga 
sin markanvisning. I klarspråk: 
de orkar inte längre, utan släpper 
rätten till marken där den nya buti-
ken är tänkt att ligga. De letar nu  
i stället efter en köpare alternativt 
arrendator, som kan driva nuva-
rande butiken vidare. Kanske redan 
efter sommaren.

BRÄNNÖBLADET TRÄFFAR Sten Pagoldh 
vid godsbåten i Rödsten:

– Vi vill sälja rörelsen så fort som 
möjligt. Det finns en som visat 
intresse att köpa, men ännu är inget 
klart. Helst bör det väl vara någon 
som bor på ön, som tar över. Men 

om vi inte hittar någon intressent 
kanske vi får ta hjälp av Coop eller 
Axfood. Vi är båda riktigt trötta på 
hur detta skötts, säger Sten.

MARTIN  STORM SÄGER så här om vad 
som händer härnäst:

 – Eftersom de hoppat av blir det 
lite knepigt eftersom vi nu inte har 
någon exploatör som driver bygget. 
Därför har kommunen valt att själv 
gå vidare med planen och tar fram 
förutsättningarna för en framtida 
byggnad. Då finns möjlighet att 
erbjuda byggrätten till någon annan 
som vill driva butik på Brännö, 
säger Martin Storm.

OM DET INTE FINNS någon annan som 
vill det då? Kommunen skriver 
på sin webbplats att man skapar 
förutsättningar för en ny handel, 
men konstaterar samtidigt: ”Det 
förutsätter att det finns en intres-
sent som vill bedriva den typen av 
verksamhet på platsen. Om handeln 
kommer vara kvar på nuvarande 
plats eller i nytt läge inom planom-
rådet är i dagsläget oklart.”

 – Finns det ingen så är det 
som det är. Kommunen kan inte 
driva butik på Brännö, säger Martin 
Storm. Det verkar dessutom som att 
något har hänt där på Brännö, men 
jag vet inte riktigt vad.

Men är det inte ett stort misslyckande 
från kommunens sida att det här tagit så 
lång tid? 

– Jo, det är klart att det är tråkigt 
att vi inte fått till en detaljplan 
inom vad som är normala tidplaner! 
Vi skulle inte tagit med så mycket i 
planen från början, utan avgränsat 
bättre. Men som sagt, vi räknar med 
att den nu kan antas till hösten.

”Eftersom 
de hoppat 

av finns 
det ingen 
exploatör 

som driver 
bygget”

MARTIN STORM, CHEF 
FÖR PLANAVDELNINGEN 

PÅ STADSBYGGNADS-
KONTORET

EXTRA EXTRA

De senaste tio åren har Brännöborna ställt en och  
samma fråga: Hur går det med nya affären? Inget  
vidare, är det korta svaret. Många års kamp har fått 
Brännö Handels ägare att kasta in handduken.

– Vi vill sälja rörelsen så fort som möjligt, säger  
Sten Pagoldh.   Text: YASEMIN BAYRAMOGLU, TONY HENSCHEL  Foto: NILS PETTER NILSSON

Handeln har varit i 

i familjen Pagoldhs 

ägo i 59 år, men  

Sten och Carina vill 

inte driva bygget av 

ny butik.



➔

”VI ÄR SÅ TACKSAMMA 
MOT ALLA BRÄNNÖBOR”

I en trädgård mitt på ön gungar Mia Ostrovska  
under äppelträdet medan föräldrar, syskon och  
moster fångar kvällssolen på trappen. Ett oväntat  
möte utanför Ukrainska gränsen förde dem från  
kriget och hit.  Text: SOFIA BRAX  Foto: EVA STÖÖP  Tolk: OLGA DROZDOVA
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M
amma Tania kan du ha 
träffat när hon säljer 
Ukrainska sötsaker på 
Brännö trädgård på 
lördagarna. Pappa Alex 

kan du ha passerat när han snick-
rade på bygget vid Faggeliden. Men 
för bara några månaders sedan levde 
de i eget hus utanför Kiev och hade 
aldrig hört talas om Brännö.

De hade ingen plan när de läm-
nade sitt hem, i invasionens andra 
vecka. De bestämde sig på kvällen, 
nästa morgon satt de på en evaku-
eringsbuss med sina tre små barn 
och Tanias lillasyster Anya. 

Packningen rymdes i en enda res-
väska, varsitt ombyte till de vuxna, 

resten var barnkläder och blöjor. 
– En ficklampa och tändstickor 

hade vi också slängt ner, vi hade 
ingen aning var vi skulle hamna, 
säger Tania.

BUSSEN KÖRDE till Polen, och stan-
nade i gränsstaden Lodz. Där, i kön 
för flyktingmottagningen berättade 
en volontär om svenskarna som 
erbjöd skjuts och boende i Sverige. 
Det var så de mötte Brännöbon Jör-
gen Larsson, som tagit minibuss ner 
till gränsen på vinst och förlust, och 
grannen Birgitta Hultqvist som följt 
med då Jörgens fru Sara inte kom 
ifrån. Tania och Alex behövde bara 
överlägga kort innan de tackade ja. 

Tania och Alex, båda 27, 

Anya, 18, Polina, 4, Mia, 

2, minst är ettårige Mark 

som har fått två av sina tre 

tänder på Brännö. Svenska 

tänder, säger pappa Alex.
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”Vi känner oss trygga här, men våra tankar finns  
i Ukraina, hos våra vänner, där det är krig”

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Det var inte förrän nästan ett dygn 
senare, när de stod på Saltholmen, 
som de förstod att de skulle bo på 
en ö.

– Jörgen och Birgitta var rädda för 
att chocka oss och avslöjade detal-
jerna successivt, säger Alex. Helt i 
onödan, för oss var det en dröm att 
bo på en ö. 

– Barnen var överlyckliga att få 
åka båt, säger Tania, de satt som 
klistrade mot fönstret hela resan ut.

HEMMA HOS LARSSONS fick de ett 
eget sovrum, familjerna delade på 
vardagsrum och kök.

– Vi har hjälpts åt att laga mat, vi 
har umgåtts och vilat tillsammans. 
Det var så de sa från början, att nu är 
ni en del i vår familj, säger Alex.

– Det var det mest värdefulla för 
oss, säger Tania. Det var ju det vi 
lämnade.

Sedan i maj har de kunnat flytta 
till eget boende tack vare lokala 
insatser. 

Familjen står i ständig kontakt 
med släkten hemma i Kievtrakerna. 
Tanias lillasyster Anja som läser till 
bildlärare, deltar fortfarande i sin 
utbildning på distans.

– Fast vi blir ofta avbrutna av att 
luftvärnslarmet går och lärarna 
behöver gå ner i skyddsrummet.

Tania har precis börjat arbeta 
extra på Brännö värdshus.

Allt som allt har ett dussintal 
ukrainare hittat till ön på olika vä-
gar,

– Första gången vi träffade andra 
landsmän här, kramades vi länge, 

fast vi inte kände varandra, säger 
Tania. Så är det på stan också, så fort 
vi hör vårt språk hejar vi. Barnen 
känner också igen det direkt.

– Det var så jag fick mitt jobb, 
säger Alex. Jag var inne på Brännö 
handel när jag tyckte jag hörde mitt 
modersmål. 

Det var estniska snickare från 
bygget vid Faggeliden, som pratade 
ryska, och nu har Alex också fått 
jobb där. Han arbetade som finsnick-
are hemma i Ukraina. 

TANIA ARBETADE med HR. Här på 
Brännö har hon tagit hand om 
barnen. Men nu har Polina och Mia 
fått plats på förskolan, tre dagar i 
veckan. Mark, den yngste står i kö 
inför hösten. Om familjen är kvar då. 
De vet inte när de kommer kunna 
återvända till släkten och sitt hus.

– Vi är så tacksamma mot alla 
Brännöbor som bidragit på något 
sätt, ni förstår inte hur mycket det 
betyder för oss, även bara några ord 
av stöd, säger Tania. Men även om 
vi bor på ett drömställe, kan vi inte 
vara hundra procent lyckliga. Vi själ-
va känner oss trygga här, men våra 
tankar finns fortfarande i Ukraina, 
hos våra vänner, där det är krig.

l Totalt har tre 
ukrainska familjer och 
två ensamstående, 
på olika vägar hittat 
tillflykt hos olika 
Brännöhushåll. Totalt 
sju vuxna och sex 
barn mellan ett och 
elva år. 
l  Alla erbjuds 
svenskundervisning 
tre dagar i veckan av 
två lärare som ställer 
upp idéellt, Svenska 
kyrkan håller med 
lokalen.
l  Engagerade 
Brännöbor har slutit 
upp med sånt som 
efterfrågats, möbler, 
leksaker, till och med 
en fiol. Eftersom de 
vuxna bara får 61 
kronor per dag via Mi-
grationsverket har ett 
hundratal Brännöbor 
på frivillig väg samlat 
in pengar så att 
hushållen, inräknat 
egna inkomster, ska 
nå motsvarande 
socialbidragsnormen. 
Detta för att möjlig-
göra eget boende och 
matinköp, åtmin-
stone fram till hösten.

Tre ukrainska
familjer bor 
på Brännö

Familjen Ostrovsky har  

funnit sig väl tillrätta 

på Brännö - och kontrasten 

mot krigets Ukraina är stor.
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BRÄNNÖ I SIFFROR

BRÄNNÖ I TV

55,8%
SÅ STORT – ELLER LITET – VAR VAL- 
DELTAGANDET PÅ BRÄNNÖ-ASPERÖ I RIKS-
DAGSVALET 2018, VILKET SKA JÄMFÖRAS 
MED88,7 PROCENT I VALET 2014, EN REJÄL 
MINSKNING ALLTSÅ.  KÄLLA: SCB

Ditt första intryck av Brännö?

4 Yunan Li, 22,  
Shenzen, Kina
– Vi har bott här i en 
natt nu och det var 
kallt i stugan som vi 
hyr. Nu ska vi gå och 
handla mat. 

Bernd Jung, 30, 
Bonn, Tyskland
– Jag och min vän 
har vandrat och so-
vit över på Galterö. 
Jag kommer gärna 
tillbaka.

Anna Maria Lund-
gren, 65, Dalby
– Jag spenderade 
många somrar här 
som barn. Tycker det 
är kul att det byggs 
nya hus.

Marc Peeters , 28, 
Charleroi, Belgien
– Att det är så tyst 
och att folk gärna 
pratar med en vid 
affären.

SVARAR

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

Bilden är tagen i slutet av augusti i fjol då 
Arvingarna kom till Brännö för att göra en 
inspelning till programmet ”Lassemans 
altan”, som  nu sänds  på söndagar i TV4. 

– De kom till bryggan med egen båt och 
väl där så spelande de in ”Det är dans på 
Brännö Brygga” och produktionsansvarig 
hade bett om att några dansande par 
skulle vara med, så det fick vi samla ihop 
också, säger Catrin i Brännöföreningen.

Lönndalsvägen 19A

Husviksvägen 22

Ramsdalsvägen 15

hjärtstartare
Här finns

VI BYGGER
PA BRANNO

Viktor Johansson 0725456628
wiidorsbygg@gmail.com Daniel Eliasson

0736159895
debyggab@gmail.com
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VALTEMPERATUREN 
STIGER I SODRA 
SKARGARDEN➔

Valrörelsen är i full gång och senast  
11 september går vi och röstar. På nästa  
uppslag svarar Inger Blixt (s) och Henrik  
Sjöstrand (m) på de viktigaste frågorna  
för oss i valdistrikt Brännö-Asperö.  
Reportage: TONY HENSCHEL
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Så röstade valdistrikt Brännö-Asperö  
i de två senaste valen till riksdagen  M- 
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GICK TILL  
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Så röstade valdistrikt Brännö-Asperö  
i de två senaste valen till kommunfullmäktige  
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2014 2018

HENRIK SJÖSTRAND (m)
Förste vice ordförande i utbildningsnämnden

INGER BLIXT (s)
Ledamot i kyrkofullmäktige och i Styrsö församlingsråd

1 
Vilka är de viktigaste valfrågorna för Brännö-
Asperö? 
Från Brännö sett. En bärkraftig, levande, genuin, 
låglänt skärgård med en fortsatt obruten horisont och 

ett rent hav. Jätteviktigt är också en fungerande infrastruktur 
för vardagen. Skärgården är ju en del av Göteborg men på 
ett skärgårdskt vis. Södra skärgårdens öar är ett flertal öar vilka 
lätt likställs. De har sinsemellan sina egna egenheter, vilka bör 
få bestå. Våra beslut ska valideras ”ett par generationer” in i 
framtiden.

2 
Vad kännetecknar politik i Skärgården?
Vardagsnära frågor, för ett gott liv genom initiativ-
kraft och driv där nånannannismen inte ges något 
utrymme. Vanligt på listan:

l Att kunna pendla till och från arbete och utbildning oberoende 
av vattenstånd, m/sek och vindriktning. 
l Pendlingsvänlig tidtabell tur och retur till Stenpiren.
l Utmaningen är parkerings(o)möjligheten för skärgårdens 
pendlingsparkering i Saltholmen.

3 
Ditt parti backade både i kommunvalet och  
valet till riksdagen. Vad har brustit? Hur kan ni 
vända trenden i höst?
Allt rår man inte över. Viktigt är att försvara vår 

demokrati och de frågor man brinner för. Jag är oerhört stolt och 
tacksam över det sammanhang och den kraft mina rötter på 
Brännö givit mig, samt möjligheten till att vara förtroendevald 
och föra skärgårdens liv framåt.

1 
Vilka är de viktigaste valfrågorna för Brännö-
Asperö? 
Min hjärtefråga är att vi har en levande och väl fung-
erande skola och förskola på både Brännö och Asperö. 

En annan viktig fråga är detta med närservicen och butikerna 
på öarna. Man blir mörkrädd när man ser hur lång tid det tar när 
byråkrati och bråk gör att butiksinnehavarna på Brännö inte får 
det besked de och hela ön behöver. Affären på Asperö funkar 
fint, tycker jag - och så har vi ju utlämning för Systembolaget, vil-
ket är smidigt. Den tredje viktigaste frågan är höj- och sänkbara 
bryggor, det skulle underlätta för många.

2 
Vad kännetecknar politik i Skärgården?
Du måste vara flexibel och se pragmatiskt när vi har 
olika uppfattning. Öarna i Södra Skärgården har ju 
sina egna profiler. En sak som är viktig på en ö, kan-

ske inte spelar så stor roll på en annan. Så kommer det säkert 
fortsatt att vara. Vi jobbar för att politikerna i stan behöver ha 
större förståelse för livet i Skärgården. En fråga som blivit allt 
mer aktuell är havsbaserad vindkraft och jag tycker det kan vara 
värt att pröva. Till sist vill jag berömma Styrsöbolaget. Jag tycker 
de gör ett jättebra jobb för oss!

3 
Socialdemokraterna gick framåt både i valet 
till kommunfullmäktiga och till riksdagen 2018 
jämfört med 2014. Hur kommer det sig?
Ja, det är glädjande. Men ändå tappade vi nog röster 

till Demokraterna, men det är det väl slut med nu. Jag tror att 
vi kan minst behålla våra mandat, kanske till och med öka med 
några.

Ålder: 59.  
Bor: Kärleks- 
stigen, Brännö.

Ålder: 75.
Bor: Gålebergs-
vägen, Asperö.

Kä
lla

: V
AL

M
YN

DI
GH

ET
EN
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i Södra Skärgården
Slit och släp

KÖSSÖ

BRÄNNÖ

Att få med sig prylarna  på Silvertärnan är 
lätt. Men sen ska det hem också - ibland till 
andra sidan ön dessutom. Styrsöbon kan lasta 
golfbilen och susa iväg - men på Kössö är det 
skottkärra som gäller. För er turister – här är 
guiden till hur man fraktar grejerna på några  
av öarna i Södra Skärgården.

STYRSÖ
LYXIGT PÅ

STYRSÖ

BRÄNNÖ I SIFFROR

895
SÅ MÅNGA PERSONER ÄR FOLKBOKFÖRDA 
PÅ BRÄNNÖ.  KÄLLA: SCB

...VAR ÅRET DÅ LASSE DAHLQUIST SKREV 
”DET ÄR DANS PÅ BRÄNNÖ BRYGGA”. 

1941
ÅRTALET

CITATET

”Det liknar Murmansk, 
men det bor så coola 
människor här.” 

RYSKA KATE, 23, OM SITT FÖRSTA BESÖK  
PÅ BRÄNNÖ.  KÄLLA:GP

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

Brännö
Bladet

22
47:E ÅRGÅNGEN

ENGLISH  
SUMMARY 
INSIDE!

LÄGENHETER PÅ FAGGELIDEN
Möt dina nya grannar

BRÄNNÖ HANDEL
Vem tar över?

DANSEN PÅ  BRYGGAN
Äntligen tillbaka!

ÅRETS 
BRÄNNÖ-

PROFIL

THE 
BOSS

Magnus Nilsson:  
Allt du undrat men 

inte vågat fråga

Brännö
Bladet

21
46:E ÅRGÅNGEN

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE!

Guiden till en av  
skärgårdens allra  
mest älskade öar

Paola Näslund har ett 
engagemang som smittar

RODDARNA PÅ BRÄNNÖ
Stort bildextra!

ÄNNU MER SIMSKOLA
Satsning i Ramsdal

DISTANS PÅ BRÄNNÖ BRYGGA
Världspremiär här & nu

ÅRETS 
BRÄNNÖ-

PROFIL

     BÄST PÅ TEST

EXKLUSIVT FÖR

BRÄNNÖBLADET

Brännö
Bladet

19
44:E ÅRGÅNGEN

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE!

Guiden till en av  
skärgårdens allra  
mest älskade öar  

– ett magasin 
som håller hela  

sommaren!

Lena Kullberg om livet 
när lammen tystnat

GIVE ME 
A BRÄK!

ÅRETS BRÄNNÖPROFIL
Lasse Gustafsson!

GULD! SILVER! BRONS!
Bli sponsor du också

TRE ATTEFALLARE
Husesyn på Brännö

EXTRA!

NYPREMIÄR FÖR

VISFESTIVALEN!

Brännö
Bladet

20
45:E ÅRGÅNGEN

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE!

Guiden till en av  
skärgårdens allra  
mest älskade öar  

– ett magasin 
som håller hela  

sommaren!

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

SIMMA LUGNT
I RAMSDAL

ÅRETS BRÄNNÖPROFIL
Carina Pagoldh

DANSKJÄVLAR!
Krig på Jydeklovan

VIRUSPOJKARNA
om succén på nätet

VILL DU 
OCKSÅ
SYNAS 

HÄR?

TRYCKT UPPLAGA100 % 1000 exHUSHÅLLSTÄCKNING

Kontakta Catrin Bengtsson i Brännöföreningens styrelse (catrin.bengtsson@volvo.com) och boka din annons!
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MÖT DINA NYA   GRANNAR ➔

Catrine  
& Conny

Ingela

Camille  
& Manu

En tredje huskropp,  

som saknas i bild,  

byggs längst  

till vänster.

Precis där Husviks-
vägen kränger till vid 
Faggeliden står nu 
tre röda huskroppar 
som inte fanns i fjol. 
Sjutton år tog bygget, 
från idé till förverk-
ligande. I december 
flyttar barnfamiljer, 
unga, medelålders 
och pensionärer in i 
de nya lägenheterna. 
Brännöbladet har 
träffat några av dem.  

�

Text: SOFIA BRAX   
Foto: EVA STÖÖP,  
NORCONSULT AB
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HUS 2ENTRÉPLAN GÅRD

HUS 2

NYGAMLA 
BRÄNNÖBOR

BERÄTTAR:
LÄNGTAR 

TILL INFLYTT 
Ingela Hellqvist, 62, jobbar med ekonomi  
och logistik. (2 r.o.k.) 

”Jag är här och kollar  
bygget varje vecka”

– Min dåvarande man och jag skil-
des sommaren 2020. Då hade jag 
bott på Pannevik sedan 1980, först 

på somrarna, sedan flyttade vi ut året om 
2001. Det var inget tal om att ha kvar huset, 
men jag kände ingen lust att flytta till stan, 
jag trivs bra och har så fina vänner på Brännö. 

– Hur sjutton ska man göra här, tänkte jag. 
Vännerna hjälpte till och tipsade om folk som 
hyrde ut. Men jag hade aldrig orkat hyra mig 
runt, det är jag för gammal för. Även om jag 
vet flera som gör det på Brännö. Sedan hade 
jag sådan tur att mäklaren som sålde vårt hus 
kände till att de här lägenheterna skulle byg-
gas. Så på den vägen är det. 

– Nu är jag här och kollar hur det går med 
bygget varje vecka. Fram tills inflyttningen 
hyr jag en lägenhet i en ladugård nära Utki-
ken. Allra mest ser jag fram emot att flytta 
in i något helt nytt och få packa upp mina 
grejer.

’’
Catrine: Jag är uppvuxen på 
Brännö, och fast jag flyttade för 
längesedan, är vi här mycket.

Conny: Vi har hus i Torslanda där jag har 
mina rötter, men jag trivs också på Brännö, vi 
har en båt som vi brukar ligga med här ute.
Catrine: Pappa bor ju kvar här, han blir ju äld-
re och äldre, så vi ville ha en egen fast punkt 
på ön. Familjen har anknytning till Brännö 
sedan långt tillbaka, och ju äldre man blir, 
desto mer vill man tillbaka till sina rötter. Vi 
letade sommarhus ett tag, men lägenheten 
kändes som ett ännu bättre alternativ.
Conny: Catrines ena bror har nyss flyttat ut 
hit igen och hennes andra bror med fru har 
skaffat lägenhet i samma hus som oss.
Catrine: Ja, pappa sa förra året att nu måste 
jag leva tills alla tre barn bor på ön igen. Nu 
ser vi fram emot att möta alla årstider på 
ön, även hösten och vintern, närheten och 
lugnet.

’’
– Jag har snart bott på Brännö i tre 
år, jag förstod direkt att jag ville bo 
här på sikt. Jag hyr övervåningen 

på en villa idag och trivs bra, men nu när jag 
har en dotter behöver jag veta att jag kan bo 
här länge.

– Tidigare var jag med och startade en 
byggemenskap som ville uppföra ett kollek-
tivhus någonstans på ön, men det var svårt 
att få banklån som grupp. När vi hörde om 
Concreos markanvisning anmälde vi intresse, 
med hopp om att påverka inriktningen, men 
tyvärr vi kom in för sent i processen. 

– Men i början av året, när förhandskon-
trakten var skrivna, var jag med och samlade 
alla boende vi kunde hitta. Vi sågs vid bygget 
och pratade, sedan gick vi och åt ihop på 
värdshuset. Det var jättefint att träffa dem. 
Jag hoppas att vi kan skapa en god gemen-
skap på andra sätt. De som vill. Kanske kan 
vi avsätta en del av gården för en sandlåda, 
en plats att äta och grilla ihop. Kanske kan vi 
dela på några kärror eller extracyklar.

’’

Catrine Ljung, 49, enhetschef på barnsjukhus och 
Conny Ljung, 49, chef på konsultfirma,  (2 r.o.k.)

”Lägenhet känns som 
bästa alternativet”

Camille Delepierre, 38, trafikplanerare,  
och Manu (Emmanuelle), 1 år. (2 r.o.k.)

”Jag förstod direkt 
att jag ville bo här”

➔
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FLER LÄGENHETER har länge 
efterfrågats på Brännö, främst av 
människor som är anknutna till 
ön genom arbete, skolbarn eller 
ett långt liv. Det kan vara de som 
inte längre orkar med att under-
hålla ett eget hus, eller de som 
inte har råd att köpa, till exempel 
i unga år eller efter skilsmässa 
eller make/makas död.

GÖTEBORGS STAD har också länge 
försökt få till lägenheter på sin 
tomt vid Faggeliden genom en så 
kallad markanvisning, där man 
låter en extern exploatör bygga på 
kommunal mark enligt politiskt 
uppsatta mål. I första hand har 
Fastighetskontoret önskat ge 
anvisningen till en så kallad byg-
gemenskap, alltså folk som går 
samman och bygger för att bo 
(som till exempel BRF Kumlet i 
Lönndal). Men ingen gemenskap 
har hållit hela vägen till avtal här. 
I andra hand har kontoret varit 
öppen för att låta en mindre aktör 
bygga hyresrätter.

2005 ANNONSERADES den första 
markanvisningen av tomten. Ett 
Brännöpar utsågs att bygga hy-
resrätter i markplan. De hoppade 
dock av när detaljplanen drog ut 
på tiden. 

2008 BLEV DETALJPLANEN klar, 
den tillät tre huskroppar med 
marklägenheter i 1,5 plan. 

2016, NÄR BYGGRUSCHEN tog fart, 
annonserades markanvisningen 

igen. Då utsågs ett Brännöbaserat 
bolag att bygga hyresrätter. Men 
även det drog sig ur.

– Vi har märkt att 
det är svårt att få 
ekonomi i ett sånt 
pyttelitet hyresbe-
stånd med förvaltning 
och allt, säger Emma 
Larsson, utvecklingsledare på fast-
ighetskontoret. Det krävs också 
kunskap för att bygga på en ö.

2018 GJORDE STADEN en ny 
markanvisning, och nu öppnade 
fastighetskontoret också för aktö-
rer som ville bygga bostadsrätter, 
och en sådan blev det. Valet föll 
på byggbolaget Concreo, som gick 
vidare till avtal. 

CONCREO AB HAR bland annat 
avtal med Styrsöbolaget om 
underhållet av deras kajer i Södra 
skärgården, och är vana vid att 
arbeta här. 

– Vi samarbetar gärna 
med lokala småfirmor, 
säger Sigge Breisand, vd 
och ägare. Flera av dem 
som arbetar med bygget 
är från öarna. 

För att undvika överklagan-
den som drog ut på tiden, har han 
försökt tillmötesgå både staden 
och grannarna. 

– Kommunen önskade mindre 
marklägenheter i markplan. Så vi 
byggde fler små, fast det är mer 
lönsamt med större. Vi byggde 
också ganska låga hus, av hänsyn 
till närliggande fastigheter.

DÄRFÖR TOG DET SJUTTON 
ÅR INNAN HUSEN BYGGDES

There has 
long been 
a shortage 

of apartments on 
the island. The City 
of Gothenburg has 
ever since 2005 
looked for someone 
willing to build a 
small rental com-
plex, but no one has 
deemed the project 
financially viable. A 
local company was 
instead assigned to 
build a small com-
plex of co-operative 
apartments. These 
sold out immedia-
tely. The magazine 
presents three of 
the happy buyers 
who will be moving 
in in December.

FINALLY  
MORE FLATS

NORCONSULT AB RITADE husen: 14 
lägenheter, varav fyra ettor, åtta 
tvåor och två treor. Tre huskrop-
par varav en har ett suterrängplan 
med ingång från annan sida. 
Utrymmet under snedtaken är 
delvis öppet för dubbel takhöjd, 
och räknas i övrigt som loft.

DECEMBER 2020 spikades lägen-
hetspriserna och Fastighetsbyrån 
påbörjade försäljningen. Spontana 
intresseanmälningar hade redan 

från start flutit in till Concreo. 
När mäklarna också lagt ut 

lappar på ön och publice-
rat lägenheterna på sin 
hemsida, fanns nästan 60 
intresserade. De kontakta-

des nu i anmälningsordning.
– Inom bara några dagar var alla 

lägenheter bokade, säger mäkla-
ren Sebastian Stafnergård.

Alla som köpt lägenhet är väl 
bekanta med ön, 10 av 14 köpare 
bor redan här, de allra flesta lä-
genheter kommer användas till 
åretruntboende. 

DECEMBER 2021 påbörjades bygget, 
då en gränsförrättning hade för-
dröjt bygglovet med nästan ett år. 
Allmän materialbrist har krävt nya 
lösningar, bland annat bombades 
den ukrainska golvfabriken.

DECEMBER 2022 är det inflyttning 
och ägarna tar över bostadsrätts-
föreningen.

MAT & MÖTEN I FANTASTISK MILJÖ
HUSVIKSVÄGEN 52 - MITT PÅ ÖN

FÖDELSEDAGAR
MINNESSTUND 
FÖRETAGSFEST
KONFERENS
BRÖLLOP
CATERING
PENSIONAT
DOP

Restaurang 031-970478 brannovardshus.se

Brännö Värdshus

Rumsbokning 031-973880

Text: SOFIA BRAX
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S
ofie Lindé gillar det som 
växer. Man kan säga att hon 
har tagit två vägar i livet, en 
inom odling och en inom 
folkbildning.  Som yngre 

var det mycket trädgård, men sedan 
arbetade hon i många år som folk-
högskolelärare med samhällsämnen, 
svenska och naturvetenskap. 

– Sedan nyöppningen av Brännö 
trädgård december 2018 driver jag 
handelsträdgården på ön och det 
innefattar allt från försäljning till 
trädgårdstjänster och kursverksam-
heter, berättar Sofie.

Kursverksamheter låter spännande, 
berätta mer!

– Fram till pandemin hade jag 
bland annat ett samarbete med en 
duktig florist och vi körde kurs i 
blomsterbinderi och kransar. Skri-
varkurser fanns med på programmet 
och idéer om fler ämnen skissades 
på. Just nu kan man säga att vi är i 
förberedelsefasen för nu kommer 
högsäsongen och då är det  
annat som är mer bråttom.  
I höst kan det bli aktuellt 
igen med teman som för-
kultivering och plantering.

Du brinner ju för detta  med  jord och 
tycker att det är onödigt att vi kånkar ris 
och trädgårdsavfall till containern sam-
tidigt som vi släpar hem jord i plastsäck. 
Hur tänker folkbildaren Sofie kring det 
samtidigt som affärsidkaren Sofie ska 
kunna betala räkningar?

– Ja du, sanningen är väl att det 
ibland inte riktigt går ihop för jag 
drivs av ett genuint miljöengage-
mang och ser det som en viktig roll 
på ön att göra skillnad med det jag 
kan och det jag gör. Det är bland 
annat inom jord och jordförbättring 
som det går att göra skillnad snabbt 
och jag har därför tagit in flera torv-
fria alternativ till jord och gödsel i år 
som ett steg på vägen. Sedan har vi 
ju också Jan och jordfabriken.

Jan och jordfabriken låter ju som titeln  
på en bok eller film. Berätta mer!

– Min man Jan driver trädgården 
tillsammans med mig och han har 
satsat hårt på att vi ska bli bättre på 
att använda restprodukter i hus-

hållet och i trädgården till att 
helt enkelt tillverka ny jord. 
Kompostering kan ju vara 
allt från en lövkompost till 
ett varmt slutet system, men          

➔

”TRICKET ÄR ATT SE 
ALLT SOM EN RESURS”
Brännöbladet stannar till hos Sofie Lindé  
på Husefladen och får ett jordnära samtal  
om odling och folkbildning.
Text: ANNA-KARIN ARVIDSSON  Foto: NILS PETTER NILSSON

Sofie Lindé har drivit  

Brännö trädgård sedan  

december 2018 - och  

delar här med sig av  

jordnära tankar.

Sofie 
Lindé runs 
the local 

garden centre. She 
is also committed 
to environmental 
sustainability. On 
the one hand, she 
makes a living off 
selling soil. On the 
other hand she 
can be frustrated 
by seeing people 
throw garden waste 
in the dumpsters, 
and then lugging 
home soil in plastic 
packaging bags. 
Therefore, her shop 
now offers peat free 
soil as an option. 
She also gives ad-
vice on natural soil 
improvement.

A PASSION
FOR SOIL
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Den 6 juni öppnar Brännö Lagård, precis 
som den alltid gjort. Här berättar Hans 
Bränning om årets nyheter.

Vi har inför årets säsong investerat 
i ny belysning. I år har vi fått ta del 
av bilder från Lasse Rörberg, som 
fotograferade flitigt på 50- och 60- 
talet, vi satsar på att visa exempel 
på detta.

Sedan har vi storskifteskartan 
från Brännö 1776 och Brännö bys 
bebyggelse med uppgifter om var  
de fem gamla gårdarna låg.

Vi hoppas kunna fräscha upp 

delar av det äldre materialet också. 
Det finns att göra. Vi hoppas att 
ni ska hitta intressanta bilder och 
uppgifter!

Bli gärna medlem i Föreningen 
Brännö Lagård! Medlemsavgift 100 
kronor till plusgiro 416 92 56 – 7.

SCOOP! KARTA FRÅN 1776 VISAS

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

Öppettiderna
i sommar

också en bokashihink i köks-
skåpet. Tricket är just att se 

allt som resurs. Det tar tid, men blir 
ju så bra och miljön och plånboken 
märker också av det. Hållbar odling 
helt enkelt.

Vad är senaste rönen inom hållbar odling 
som vi borde ta till oss på ön?

– De senaste åren har det blivit ex-
tra tydligt hur sårbara vi är när växt-
gifter från jordbruket går vidare ut 
till våra trädgårdar via jord, gödsel 
och växtnäring som vi köper. Efter 
det är jag ännu mer noggrann i min 
granskning av leverantörer och för 
dialog med dem om vilka produk-
ter som passar oss på ön för vi har 
höga krav! Det allra bästa är förstås 
om vi kan gå till källan istället och 
använda gödsel från våra hönor och 
får, men också jordförbättra med 

hjälp av tång som vi har gott om på 
nära håll.  Under pandemin och i 
orostider har det ju också blivit 
tydligt för många hur viktigt 
det är med en högre grad av 
självförsörjning. Min roll 
blir att balansera efter-
frågan med folkbilda-
rens mål att hjälpa oss 
att ständigt bli bättre 
på att bruka jorden. 

Vi närmar oss slutet av 
den här intervjun, So-
fie och jag är nyfiken 
på när du glömmer tid 
och rum?

– Det är när jag 
rensar ogräs. Det 
är min favorit after 
work! Och plocka 
blåbär.

”Hållbar 
ordling  

gör gott  
för plån-

boken 
också”

1 Se allt i trädgården som en 
resurs, till exempel ogräs i en 

nätkorg i vattentunnan blir extra 
bra näringsvattning

2 Ha inte så städat! Rufsiga 
trädgårdar är bra för den 

biologiska mångfalden.

3 Odla efter växelbruks- 
principen så återskapar 

jorden sig själv. Genom att varva 
till exempel kål, lök, squash och 
potatis följt av ärtväxter får vi fin 
jord som ger god skörd.

3
TIPS FRÅN 

SOFIE LINDÈ

➔

KAFFE • VARMA & KALLA MATRÄTTER • OST & CHARK
MACKOR • MANUELL OST & CHARK • TREVLIGHETER • SNACKS
PANNKAKOR • KULGLASS & PINNGLASS • DRYCKER • OLIVER
SOLNEDGÅNG • GODIS • TAKE-AWAY-RÄTTER • GRILLMAT

BESTÄLL DIN DELIKATESSBRICKA
(OST, CHARK, OLIVER, MARMELAD, KEX M.M.

VID BRÄNNÖ BRYGGA I HUSVIK

Brännö Brygga Husvik • Telefon: 0705-50 52 08 • anders@cafebrannobrygga.se

ÖPPET
MÅN-LÖR 10.00-20.00
SÖNDAG 10.00-19.00
(Kök & Glass stänger 30 min. innan)
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Röken ligger tät över ljung och bergs-
knallar. Stiger högt mot himlen och för 
några ögonblick skuggas solen. Slagor 
doppas i vattenhinkar och slås mot lågor 
som hindras att hoppa över gränsen för 
området som ska brännas. Det är Brännö 
Naturvårdsförening som bränner gräs 
och ljung i Galterö naturreservat.

– Det ursprungliga syftet 
med bränningen är att man 
vill underlätta för betes-
djuren att finna färskt gräs 
och späd ljung, berättar Lars 
Hellman, ordförande i Brännö Natur-
vårdsförening. Bränningen gynnar 
också många ljuskrävande växter till 
exempel granspiran.

YTAN SOM SKA brännas avgränsas noga. 
Man utnyttjar naturliga hinder som 

DET BRINNER PÅ GALTERÖ

Lars Hellman  

har full koll  

på lågorna.

FIRES HELP  
THE SHEEP

Control-
led fires 
encourage 

the growth of fresh 
grass and heather 
for the sheep to 
graze. This ancient 
method was rea-
dopted on Galterö 
island by enthusi-
asts in 1995, and is 
still in use.

berg och vatten eller röjer brand-
gator och stigar. 

– Huvudregeln är att man eldar 
mot vinden, förklarar Lars. Då 
kryper elden längs marken och man 
riskerar inte att tappa kontrollen 
över den. Det blir också effektivare 
bränt när elden inte hoppar.

Bränning av betesmarker har 
förekommit under lång tid, så även 
i skärgården. På Galterö återupptogs 
bränningen 1995 av en grupp natur- 
och hembygdsintresserade personer 
efter att ha legat nere i nära 30 år.

Kan man hjälpa till?
– Alla som är intresserade kan 

hjälpa till, säger Lars. Håll utkik 
efter vår information på öns an-
slagstavlor.

 Text:�YLVA JARENÄS  Foto: JANNE ALMSTRÖM

VI ÄR SPECIALISTER  
PÅ LAST- OCH  
LÅDCYKLAR

POPULÄRA CYKLAR JUST NU

Christiania Light Electric                                Urban Arrow Family                                           Multicharger

n Elcykelbutiken i Göteborg   
n Övre Husargatan 32 
n info@elcykelbutiken.se 
n www.elcykelbutiken.se
n 031-217701

ALLA  
VÅRA  
CYKLAR 
GÅR PÅ  
EL!
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Vid Brännögården har det sågats, 
spikats och målats. En brygga och  
små sjöbodar växer fram. 

– Vi har haft paus under vintern, 
säger Martha Nordwall Persson, 
projektledare för bygget av Brännö 
lekplats, men nu är vi igång igen när 
aprilsolen värmer.

IDÉN TILL ATT bygga en lekplats för de 
minsta föddes 2019 av Lisa Johansson, 
Cecilia Wikensten och Ronja Saxberg. 
16 843 kronor samlades in under 
2019–2020 och en plan för lekplat-
sen skissades fram.

Först gjordes marken för lek-
platsen i ordning av entreprenörer 
som finansierades med ett bidrag 
på 7 000 kronor från Leader Södra 
Bohuslän. Dessutom var det många 
frivilliga medlemmar som också 
hjälpte till så att det idag är en fin 
gräsmatta för lekplatsen. 

– Den första skissen har vi haft 

NY LEKPLATS SNART KLAR!

Missa inte invignings-
festen av Brännös 
första lekplats för de 
yngsta som kommer 
att gå av stapeln i juli. 
Håll utkik på anslags-
tavlor för närmare 
information om tid 
och datum. 

Håll utkik  
på Brännös
anslagstavlor

som grund, säger Martha. Sen har vi 
fått ändra på lite och det har kom-
mit nya idéer under arbetets gång. 

HAVET ÄR TEMAT  för lekplatsen. 
Förutom fyra sjöbodar på en brygga 
och en eka som går att angöra vid 
bryggan och åror och livboj till så 
finns det ett litet liggande klät-
terträd och fyra käpphästar. En 
sandlådebåt är i skrivande stund 
under uppbyggnad och det finns ett 
picknickbord att sitta och fika vid. 

SJU PERSONER har hittills bidragit 
med sin tid sen byggandet startade.

En Vingafyr och båk och ett 
staket mot vägen finns på planen 
närmast. Lekplatsen ska kunna 
lekas in i mitten av sommaren och 
kommer förhoppningsvis att göra 
Brännögården till en ännu trevli-
gare mötesplats för barn och vuxna. 
 Text:�YLVA JARENÄS  Foto: LASSE GUSTAVSSON

Stolta lekplatsbyggare vid Brännö-

gården. Från vänster: Nisse Persson, 

liten  Hugo, Björn Lundgren, liten  

August, Ylva Jarenäs, Martha Nord-

wall Persson, Martin Segesten och 

liten August. På bilden saknas Georg 

Törnqvist och Joakim Ottander.

Vi utför arbeten 
med ROT-avdrag

maltesservice.se
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I
nnan du läser denna text så 
skulle jag vilja att du stannar 
upp en sekund. Läs rubriken 
igen och fundera på den, smaka 
på den…

Brännö, den bilfria ön!
Inser du storheten i det, att vi bor 

på en bilfri ö? I ett globalt samhälle 
som är helt beroende av motorfor-
don, finns det en liten levande ö på 
Sveriges västkust utan bilar. Det är 
ju helt enormt! 

Ja, det är ju inte helt sant förstås. 
Vi har bilar på Brännö, men man 
kan räkna dem på ena handen. Vi 
har nyttobilar såsom taxin, brand-
bilen och affärens skåpbil, och det 
är bra det. Sedan har vi några trak-
torer, hjullastare, fyrhjulingar och 
golfbilar, men de är inte heller 
många. Man får också ta över 
ett fordon från fastlandet vid till- 
fälligt transportbehov, men aldrig 
personbilar – bara fordon för trans-
port av material och gods. 

VARFÖR HAR VI DET SÅ? Betyder det 
att vi är ett gäng bakåtsträvare som 
bor på denna ö? Svar på det får 
du kanske om du funderar på vad 
som händer när bilen gör entré i 
ett samhälle. Bilen förändrar väldigt 
mycket, men det som jag tänker 
mest på är att gatan avfolkas. Det 
är inte roligt att gå längs tungt 
trafikerade vägar; bilarna bullrar, 
dammet yr, vi andas in avgaser och 

småpartiklar djupt ner i lungorna. 
Inte minst hänger livet på förarnas 
skicklighet och välvilja. 

Barnen slutar också att leka, 
sparka boll och cykla på gatan – det 
är ju alldeles för farligt. Man träffar 
inte sina grannar längre utan susar 
snabbt förbi folk. Man sitter i sin 
egen trygga lilla cockpit, med den 
egna favoritmusiken och Statoils 
stora caffelatte i mugghållaren. 
Glasrutorna mellan de som sitter 
i bilen och omgivningen gör att 
man inte längre är delaktig i livet 
utanför, utan man iakttar det som 
ett skådespel. Ingen större skillnad 
mot att stanna hemma i soffan och 
titta på Netflix. 

FOLK FRÅGAR MIG ofta varför jag bor 
på Brännö och hur jag står ut med 
vädret. När jag får frågan brukar 
jag räkna långsamt till tio medan 
jag tänker tyst för mig själv, är det 
någon som verkligen tror att vädret 
blir plötsligt sämre på den korta 
turen från Saltholmen till skärgår-
den? Jag får erkänna att man är 
lite mer exponerad mot elementen 
på Brännö, då man tar sig hem 
från Rödsten och det inte finns en 
spårvagn att hoppa in i eller ett fik 
där man kan sticka in huvudet och 
undvika värsta skyfallet. Jag brukar 
också förbanna vädergudarna när 
jag går över gärdet till affären i 
januaristormarna – min preferens 

för öppna landskap tar nämligen 
slut någon gång under november 
varje år.  

Men jag tar hellre det råa 
och det sanna, än att uppleva 
livet bakom en glasruta. 

JAG ANTAR att du som 
också bor här, året 
runt eller fritidsbo-
ende, delvis delar 
samma prefe-
renser som jag. 
Varför står du 
annars ut med 
att kånka hem 
saker från stan 
varje vecka, leta 
efter försvunna 
paket eller 
kämpa med 
att få hem den 
fina bäddsoffan 
du hittade på 
Blocket; den som 
väger 100 kilo och 
som inte går in i 
bilen och inte heller 
på flakmoppen? 

Det måste vara nå-
gon del av dig som vär-
derar just förbudet mot 
motorfordon på Brännö.  
För det är just det förbudet 
som gör att vi kan behålla denna 

brannovagforening.se

Här finns mer
information

”Ingen  
skillnad 
mot att 
stanna 
hemma  
i soffan 

och titta  
på Netflix”

STUART FILSHIE OM 
 DET AVSKÄRMADE  

LIVET BAKOM  
BILRUTAN

BRÄNNÖ  
DEN BIL- 
FRIA ÖN
Stuart Filshie  
njuter av att slippa 
sitta i en trygg  
cockpit med  
en stor latte.

➔
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underbara miljö, byta några ord 
med grannen på väg till affären 
eller båten, och inte minst att min 

dotter, dina barn och grannens 
barnbarn kan ta sig till affären, 

cykla till kompisen eller leka 
utanför huset utan att vi 

blir oroliga.

VI SOM HAR fått upp- 
draget att förvalta 
Brännös vägar, sty-
relsen i Brännö väg-
förening, är också 
de som kämpar för 
att begränsa tra-
fiken och för att 
göra våra vägar så 
säkra som möjligt. 
Vi är nio ledamö-
ter, många för att 
vara en styrelse, 
men för få för att 
mäkta med hela 

uppdraget själva. 
Det är nämligen 

ungefär niohundra 
åretruntboende på 

Brännö och sägs vara 
flera tusen på sommaren. 

Alla som vistas på Brännö 
nyttjar våra vägar och det är 

ju för alldeles många för nio 
personer att ha koll på. 
Därför vill vi i styrelsen be dig 

om en tjänst. Om du värderar att 
Brännö är en bilfri ö, vill vi upp- 
mana dig att enbart ta fram flak-
mopeden när du verkligen behöver 

den. Gå eller cykla i stället, de flesta 
av oss behöver motionen!

Du kan också be dem som kör för 
fort att sakta in och du kan se till 
att dina tonåringar följer trafik-
reglerna. Ser du ett motorfordon i 
gamla byn kan du fråga föraren vad 
han gör där (tyvärr är det oftast en 
han), för just där är fordon förbjud-
na, om det inte gäller transport till 
en fastighet i området. 

VI BOR PÅ BRÄNNÖ tillsammans, går 
på samma vägar, handlar i samma 
affär och samlas på samma båt till 
fastlandet. Det finns ett stort värde 
i det, att vara beroende av varandra. 
Tillsammans klarar vi att skapa och 
återskapa den miljö på Brännö som 
vi vill ha, det är allas vårt ansvar. 

Snälla, ta ditt ansvar för hela ön – 
vi klarar oss inte utan dig! 

PS: Du kan prenumerera på nyhe-
ter från vägföreningen på hemsidan 
brannovagforening.se. Vi brukar lägga 
upp information om vägarbeten, 
andra åtgärder som begränsar fram-
komligheten, aviseringar om års-
mötet och andra viktiga händelser. 
Knappa in din mejladress på första 
sidan och bekräfta anmälan genom 
att klicka på länken i svarsmejlet 
som skickas till dig. 

STUART FILSHIE på uppdrag av  
Vägföreningens styrelse

PS. Utan bekräftelse får du inga 
nyheter! DS.

”Bilfritt 
betyder att 

våra barn 
kan leka på  
gatan utan 

att vi blir 
oroliga – 

och vi kan 
byta några 

ord med 
grannen 

på väg till 
färjan”

Genom kunskap och  
gediget hantverk  
inspirerar vi till att  
skapa platsbyggda  
kök, badrum, garde- 
rober, bokhyllor och 
annan fast inredning. 
Vi tillverkar allt från 
grunden och all försälj-
ning sker direkt från 
snickeriet utan onödiga 
mellanhänder men alltid 
med högsta service och 
kvalitet.

Platsbyggda inredningar 
utan onödiga mellanhänder

Showroom & Snickeri

Trålvägen 15, 432 74 Träsövsläge  
Öppet mån-fre 8-16, lör 10-14

Kontakta oss

0340-431 60
info@himlekok.se

Sociala medier
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SEX  
SIDOR
BILD- 
EXTRA

Brännö
Bladet

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

OLAS VÄRLD GENOM LINSEN När Ola Svensson tar sina promenader är han gärna ensam med kameran.  
Först när han hittat stillheten i sig själv uppenbarar sig motiven. 

– Jag använder kameran som ett verktyg för att se. Man blir lätt blind för  
det som är runtomkring en när man går i sina vardagliga tankar, säger han.Text: ESKIL LUNDGREN  Foto: OLA SVENSSON ➔

BRÄNNÖ GÄRDE  
28 FEB 2021

Dimma över gärdet 
denna morgon. Vit-

kindade gäss (Branta 
leucopsis) betar i det 

av smält rimfrost 
våta gräset.
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Första kameran skaffade han innan han fyllt 20 och sen dess har intresset för 
fotografering funnits. Han skapar en naturdagbok och sedan han för tre år sen 
skaffade Facebook lägger han ut sina bilder på djur och natur på Brännö där.

– Det är roligt när bilderna hittar sina betraktare. De flesta bilder hamnar 

annars på hårddisken, eller som tidigare i byrålådan.
Och han har fått en hel del uppmärksamhet och kommentarer. 

– Jag försöker alltid fånga den känsla jag har när jag tar en bild, kanske är 
det därför folk tycker om dom, säger han. ➔

ANKEDAMMEN  
19 FEB 2021

Trädgården är full av 
tung, blöt snö. Olika 

arter av fåglar avlöser 
varandra vid fågel-
matningen. Skator, 

koltrastar, blåmesar, 
talgoxar och så 

rödhaken (Erithacus 
rubecula).
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Ola Svenssons knep för 
en riktigt bra naturbild

LÖNNDALSVÄGEN  
16 APRIL 2021
Såsom i en spegel betrak-
tar de båda gröngölingar-
na (Picus viridis) varandra 
på var sin sida om en 
gammal telefonstolpe.

1 Var ensam och 
hitta stillheten  
i dig själv. 2 Ha tålamod och 

öppna upp dina 
sinnen. 3 Fota det du 

tycker om – då 
blir det bäst.
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66
grejer  

att göra 
i sommar

Mån 6 
Sön 12
Sön 12
Sön 19
Fre 24 
Fre 24 
Lör 25

Sön 26
Mån 27 
Mån 27 
Tors 30

Lör 2 
Sön 3 

Mån 4  
Mån 4  
Ons 6 
Ons 6 
Ons 6 
Tors 7 

Sön 10 
Sön 10 
Mån 11  
Mån 11  
Ons 13 
Ons 13 
Ons 13 
Tors 14 
Sön 17 

Mån 18  
Mån 18  
Ons 20 
Ons 20 
Ons 20 
Tors 21 
Lör 23  

Sön 24 
Mån 25  
Mån 25  

11.30–15.30 
11.30–15.30 
14.00 
11.30–15.30 
16.00–18.00
13.00–18.00
13.00–18.00
11.30–15.30 
10.00–12.30
12.30–14.00
19.30–22.00

10.00
11.30–15.30 
10.00–12.30
12.30–14.00
11.30–15.30 
18.00–19.00
18.00–20.00
19.30–22.00
11.30–15.30 
14.00 
10.00–12.30
12.30–14.00
11.30–15.30 
18.00–19.00
18.00–20.00
19.30–22.00
11.30–15.30 
10.00–12.30
12.30–14.00
11.30–15.30 
18.00–19.00
18.00–20.00
19.30–22.00
10.00
11.30–15.30 
10.00–12.30
12.30–14.00

JUNI
Utställningar i Brännö Lagårds museum öppnar. Se sid 27.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
En musikalisk vandring i Lasse Dahlquists spår. Se sid 76.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännöföreningens midsommarfirande på fotbollsplan. Se sid 59.
Brännö Varv Café och Bar: Midsommarbuffé med sommarpaj och kaffe.
Brännö Varv Café och Bar: Midsommardagens Pizzabuffé.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Dans på Brännö Brygga. Band: Ulrika Nätterdal med vänner. Se sid 60.

JULI
Beachvolleycup. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Kundaliniyogas sommaryoga på Brännö Brygga. Se sid 47.
Simträning i Ramsdal. Se sid 58.
Dans på Brännö Brygga. Band: Brännöpojkarna. Se sid 60.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
En musikalisk vandring i Lasse Dahlquists spår. Se sid 76.
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Kundaliniyogas sommaryoga på Brännö Brygga. Se sid 47.
Simträning i Ramsdal. Se sid 58.
Dans på Brännö Brygga. Band: Deluxe Party Music. Se sid 60.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Kundaliniyogas sommaryoga på Brännö Brygga. Se sid 47.
Simträning i Ramsdal. Se sid 58.
Dans på Brännö Brygga. Band: Brännöpojkarna. Se sid 60.
Brännöloppet i tre distanser. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
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Tis 26  
Tis 26  

Ons 27 
Ons 27 
Ons 27 

Tors 28  
Tors 28 

Fre 29  
Sön 31 

 

Mån 1 
Mån 1 
Tors 4 
Tors 4 

Fre 5 
Lör 6  
Lör 6  
Lör 6
Sön 7 
Sön 7 
Tis 9  

Lör 13 
Lör 13 

Sön 14 
Sön 14 
Sön 21 
Lör 27  

Sön 28  
Sön 28 

Lör 3 

Sön 4 
Sön 11 

Sön 4 

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

11.30–15.30 
18.00–19.00
19.00–21.00

19.30–22.00
9.30
11.30–15.30 

10.00–12.30
12.30–14.00

19.30–22.00

13.00

11.30–15.30 
13.00
18.00
10.00 
19.30–23.00
11.30–15.30 
14.00 
11.30–15.30 
11.00–16.00
11.00–16.00
11.30–15.30 

11.00
11.00

11.00–16.00

Fotbollsskola 26–28 juli. Se sid 58.
Fotbollsskola 26–28 juli. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Kundaliniyogas sommaryoga på Brännö Brygga. Se sid 47.
Simborgarkväll i Ramsdal. Se sid 58.
Fotbollsskola 26–28 juli. Se sid 58.
Dans på Brännö Brygga. Band: Voxhall Blues. Se sid 60.
Lillen cup. Se sid 58.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
 
AUGUSTI
Simskola 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Märkestagning 27 juni–5 augusti, måndag till fredag. Se sid 58.
Galärens Rodd och Strandskola . Se sid 42.
Dans på Brännö Brygga. Band: Brännöpojkarna. Se sid 60.
Galärens Rodd och Strandskola . Se sid 42.
Simpromotion i Ramsdal.
Galärens dag. Se sid 42.
ÖTILLÖ Göteborg. Löp- och simtävling över Styrsö, Vrångö, Donsö, Brännö och Kössö.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Värdshus: Lasse Dahlquist-dagen. Se sid 76.
Brännöföreningens sommarmöte för alla medlemmar i Brännögården.
Galterövandring med Brännö Naturvårdsförening. Start affärsplan kl 10.00.
Dans på Brännö Brygga. Band: Stackars pojkar och Bettans Bluesband.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
En musikalisk vandring i Lasse Dahlquists spår. Se sid 76.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en utställning i Brännögården.
Brännö Konstrunda. Lokala konstnärer ställer ut i sina ateljéer och i en utställning i Brännögården.
Utställningar i Brännö Lagårds museum. Se sid 27.

SEPTEMBER
Brännörodden. Se sid 42.

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

DECEMBER
Julvandring på Brännö.

RO I LAND MED EN NY UPPLEVELSE
Efter två år med pandemins 
begränsningar och tävlingsstopp, 
hoppas vi nu på en normal säsong. 
Båda våra damlag har motions-
rott och tränat i stort sett hela 
vintern. Herrarna inväntar som 
vanligt varmare väder. 

Ta också du chansen att pröva på och 
ro i våra lätta båtar från Färöarna, 
ingen förkunskap behövs. Skulle ni 
vara flera kompisar finns möjlighet 
att starta eget lag. Galären hyr också 
ut båt med styrman till kompisgäng, 
föreningar och företag. Genom åren 

har vi rott med möhippor, bröllop 
och skolor. Även större företag har vi 
haft nöjet att se som kunder såsom 
Chalmers och Skatteverket med upp 
emot 70 deltagare.

I sommar återupptar vi den 
populära rodd-  och strandskolan för 

barn från 8 år under två dagar 4–5 
augusti. I år kommer vi fira Galärens 
dag för första gången på länge. Det 
blir lördag 6 augusti . Tid annonseras 
senare. Då kan man uppleva upp-
visningsrodd av roddskolan, pröva-
på-rodd, korv, fika med mera.

Brännörodden, vår stora rodd-
tävling mellan de andra aktiva 
roddklubbarna på öarna är planerad 
till 3 september. 

Kontakta Göte Westberg,  
031-970437 eller maila till  
gote.westberg@gmail.com
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H
ar du varit på Brän-
nö har du nog träffat 
honom. Kanske har 
han ringt dig om 
paket på Rödsten. 

Kanske har han bara vinkat 
uppifrån sin gula hjullastare. 

– Vissa tror att jag är över-
social, säger han. Men jag vill 
veta att du sett mig, att jag 
kommer med det här tunga 
fordonet, säger Magnus Nilsson.

Han förstår att många inte 
vet att han heter så. 

– Jag svarar ju när folk ropar 
Bosson också.

Många utgår också ifrån att 
han har monopol på trans-
porter för gods som landar 
på Rödsten, men inget kunde 
vara mer fel. Hans röstläge 
åker upp vid blotta tanken.

ALLT BÖRJADE på after work i 
bastun vid Husvik, en fredags-
kväll för tjugo år sedan, när 
han arbetade med segelmas-
ter på ett företag i Hagen. 
Den dagen hade det snöat 
mycket, och hans företrä-
dare i transportsvängen, Ivar 
Öman, beklagade sig över allt 
röjningsarbete. 

– Jag kunde ju inte låta bli. 
Jag sa att han fick höra av sig 
om det blev för mycket.

UTAN
BOSSON

STANNAR
BRÄNNÖ

Alla vet vem Bosson  
är. Men varför kallas 

han så? Vad heter  
han på riktigt?  

Varför vinkar han  
så mycket? Varför  

slår han aldrig  
av mobilen?

Text:�SOFIA BRAX
Foto:�EVA STÖÖP

Magnus "Bosson" Nilsson

Ålder:  51. Bor: På Haggårds-
vägen, där också sonen Felix, 18, 

syns ofta, liksom flickvännen 
Cathrin. Dottern Lina, 22,  

studerar i Åre. Släkten finns  
på Asperö. Aktuell: Spindeln i 

nätet för godstransporter.  
Ständigt i farten längs Brännös 
vägar med allt från skolmat till  

hela hus på hjullastaren.

Magnus är så van vid 

att hälsa i styrhytten 

att det spritt sig till 

fritiden.   – Det kan 

hända om någon säger 

”hej” på teve, då åker 

handen upp auto-

matiskt. 

➔
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På lördag morgon ringde 
Ivar. Ett arbetspass blev flera. 

– En dag bad jag Ivar säga 
till om han tänkte sluta. Det 
dröjde bara två år.

Magnus pappa hade just 
gått bort då, och lämnat efter 
sig en liten grossistfirma. 
Magnus gick därför upp 03:45 
om morgnarna, körde egen 
båt till fastlandet, sålde ägg 
och potatis i partihallarna och 
levererade ut innan han skötte 
sitt heltidsjobb i Hagen fram 
till fem.

– Det tog ju på en.
Att jobba på Brännö lät 

som en dröm, särskilt som 
barnen var små. Med grossist-
firman som säkerhet, fick han 
banklån och kunde köpa Ivars 
maskiner.

– Sedan satt jag här med en 
hjullastare och en grävmaskin. 
Och hade aldrig kört något-
dera.

NEJ, HAN HAR INTE monopol. 
Men numera, när kollegorna 
på Brännö bygg bara trans-
porterar till egna byggen, är 
Bosson den ende på ön som 
tar enstaka transportuppdrag. 
Han har några fasta kontrakt, 
vinterväghållningen, godstran-

sporter för skolan, hemtjäns-
ten och VA-verket, han säljer 
lite grus och makadam. Allt 
annat är enskilda körningar. 

– Jag fakturerar hundra 
olika kunder varje månad.

Med tiden har han också 
blivit en sorts obetald informa-
tionscentral. De som ska flytta 
eller bygga hus blir ofta tip-
sade att ringa Bosson. Många 
är vi som lärt oss om gods- 
ärjor, tillstånd och farbara  
vägar av honom.

– Det genererar ju också en 
del jobb.

På eget bevåg har han också 
tagit på sig rollen att hålla ord-
ning bland godset på Rödsten, 
och varje dag köra bort allt 
han blivit ombedd om.

– Ringer du och säger att du 
vill ha hem en tvättmaskin 
samma dag, kan jag ju inte 
låta den stå ute över natten, 
då hamnar jag i dålig dager. 

Något dussin oanmälda kol-
lin brukar ligga kvar på kajen 
vid dagens slut. Han försöker 
alltid leta upp telefonnumren 
till mottagarna innan han går 
hem.

Sällan vet han på förhand 
hur lång hans arbetsdag blir. 
Ibland får han oväntat 

”Vissa 
tror att 

jag är 
över- 

social”

BOSSON KEEPS THE ISLAND MOVING
Most people just know him by his company name, 
Bosson. Wheel loader driver Magnus Nilsson is the 
only transporter on the island who takes individual 

cargo assignments. Islanders who expect a washing machine 
or a shipment of timber at the Rödsten harbour, know they just 
need to send him a text message to get it delivered to their home. 
Magnus has taken it upon himslef to keep the harbour area uncluttered. 
If there is any goods left at the end of the day, he will try to inform the 
recipients. Lately the cargo volumes have rocketed. Magnus is currently 
looking for another driver, possibly as a business partner, in order to meet 
the demand.

➔

SOMMAR-
YOGA 22

4–29 juli
Måndag, tisdag, torsdag 
och fredag kl 0900-1030.

Sköna yogapass på vår 
mysiga altan för alla nivåer  
– och fräsch frukost!

Plats: Jydeklovan 9  
Pris: 160 kr per klass  
eller 5-kort för 700 kr. 
Frukost 60 kr. 

Drop-in-
klasser

Onsdagar i juli: 6,13, 20 
och 27 kl 1800–1900.

Ta med yogamatta, filt  
och vattenflaska!

Pris: 180 kr (varav 20 kr 
går till Brännöföreningen).
Swish på plats.

På Brännö 
Brygga

2–3 juli

En helhetsupplevelse för 
dig som vill hämta kraft 
och skapa mer balans 
i livet. Stärk ditt välmå-
ende med sköna vitalise-
rande kundaliniyogapass, 
meditation, reflektion och 
djupavslappnande gong-
bad. Dagarna ger också 
utrymme för vandring och 
salta dopp på natursköna 
Brännö.

Pris: 2150 kr
Early bird-pris: 1950 kr 
vid betalning senast  
10 juni 2022.

Yoga-
retreat

Alla pass leds av  
Maria Mebius-
Schröder och 
Christian Jormin,  
båda internationellt  
diplomerade yoga-  
och meditations-
lärare.

Boka här: brannokundaliniyoga@gmail.com eller 070-792 92 54

INRE LEDARSKAP - BALANS - KREATIVITET
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ledigt en eftermiddag. Men 
ofta jobbar han runt sextio 
timmar i veckan. Ändå vägrar 
han sänka ambitionsnivån.

– En konkurrent kan dyka 
upp när som helst. Det är 
därför det är så viktigt att jag 
sköter mig.

HÄR BEHÖVER VI backa tretton 
år, till den gången Magnus 
stod på Varpevägen och inte 
visste var han var. Då hade 
han fortfarande grossistverk-
samheten kvar, samtidigt som 
efterfrågan på Brännö ökade. 
Övriga familjen var på semes-
ter i Spanien när blackouten 
kom. Han satt i hjullastaren 
nere vid gärdet och fick ringa 
sin dåvarande fru och fråga 
hur han skulle hitta hem.

– Är du på Brännö eller i 
stan, frågade hon. 

– Jag vet inte, sa jag. 
Efter det sov han i tre dygn. 

Sedan bestämde han sig för att 
släppa partihallarna. Han tog 
också in vännen Daniel Eliasson 
som samarbetspartner. Under 
sju år kunde de bytas av med 
gräv och transport, täcka för 
varandra för att ta ledigt.

När Daniel sedan ville 
pröva på snickarbranschen, 

löste Magnus det genom 
att sälja grävmaskinen och 
fokuserade bara på transpor-
ter. Men under pandemin 
exploderade byggandet och 
godsvolymerna. Mer än två 
veckors semester blir det 
inte i sommar.

– Håller detta i sig, eller 
ökar, måste jag ju ta in 
någon mer, kanske som 
delägare. Det svåra är att 
hitta rätt person. Någon som 
bor här ute. Och är service 
minded. Och flexibel …

För han trivs ju med job-
bet egentligen, Magnus, med 
att göra saker ordentligt, 
se till så allt flyter, och den 
uppskattning det ger. Han 
gillar att vakna på morgo-
nen, göra en kopp kaffe och 
se Asperösund ligga som en 
spegel, gå ner till bryggan 
och möta förväntansfulla 
människor som ser fram 
emot paket. 

OCH FÖRETAGSNAMNET. Det 
kom till när han skulle 
omvandla pappans enskilda 
firma till aktiebolag. 

– Pappa hette ju Bo, och 
jag är hans son …

”Jag  
visste 

inte om 
jag var  

i stan 
eller på 

Brännö”

Om Bosson får bestämma - fem viktiga grejer:

1. Kom ihåg att allt du beställer inte kommer till affären.  
Många paket ligger ohämtade på Rödsten om kvällen. 

2. Kom ihåg att Bosson aldrig kör ut något du inte har bett honom om.

3. Du vet väl att han bara har tillstånd att köra 7–20 måndag till  
torsdag och 7–17 på fredagar, och arbetar inte helger.

4. Beställ transport så fort du vet, så att han kan planera sin vecka. 
Tyvärr aviserar inte alltid speditionsfirmorna själva i tid. 

5. Skicka helst sms. Men inte efter 20 på kvällen. Mobilen är aldrig  
avstängd, för han är en av två huvudansvariga för Brännö brandvärn.

Vi är etablerade på 
Brännö sedan 2019  
och vi jobbar med både 
små och stora projekt. 
Vi förverkligar dina 
drömmar och bygger 
noga.

n Nybyggnation
n Tillbyggnation
n Renoveringar
n Kök
n Badrum  
n Gjutning
n Utemiljöer
n Vi samarbetar med 
lokala markentrepre-
nörer på Brännö

Ring! 
031-10 59 59

Maila!  
info@nogabygg.se

Besök! 
Kaserntorget 6, 1 tr 

i Göteborg



VI HAR ÖPPET HELA SOMMAREN. VÄLKOMNA TILL RÖDSTEN!

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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Sture Karlund
Tel 0709-52 18 93



52  BRÄNNÖBLADET # 2022  
BRÄNNÖBLADET # 2022  53

Mika Grinell är född och 
uppvuxen på Brännö. Nu studerar han 
musik i Skåne. Mika vill få fler att känna 
sig bekväma i vatten för njutning och 
livsglädje. I packningen samsas solskydd 
och badkläder med dynor och märken.

Linnea Nordmark pluggar konst och 
jobbar som simlärare både på Brännö och i andra sim-
skolor där hon också lär vuxna att simma. Linnea är född 
och uppvuxen på Brännö så havet har alltid funnits där. 
Känslan av att ta sina första simtag utan någon hjälp är 
en drivkraft och något hon vill få fler att uppleva.

Jonathan Höjer har tillbringat alla sina 
somrar på Brännö. Han bor på Saltholmen och går sista 
året på Natur. Jonathan vill dela med sig av att vatten inte 
är farligt. Okunskap är. För att få sova så länge som möjligt 
packar Jonathan kvällen innan. Ombyte, något varmt att 
dricka och en liten stol från slöjden finns med på listan.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

EXTRA
Precis före presstopp blev det klart att också  
Emma Nedholm ska vara simskolelärare i sommar.

Hedvig Höjer bor på Saltholmen och har till-
bringat sin barndom och uppväxt på Brännö. Hedvig läser 
tredje året på gymnasiets samhällslinje och tycker det är 
härligt med simskola i saltvatten då det inte blir lika varmt, 
instängt och högljutt som i simhallar. Det är bara att  
försöka igen är Hedvigs motto i sommar och i livet.

 SOMMARENS 
                         VIKTIGASTE
       PERSONER 
                          PÅ BRÄNNÖ

Vilka drar frivilligt  
på sig en kall, fuktig våtdräkt 
oavsett väder och spenderar 

timmar i västerhavet? Varifrån 
kommer drivkraften att göra ön 

säkrare och roligare i och vid 
vatten? Brännöbladet träffar  

årets simskolelärare. 

Text:�ANNA-KARIN ARVIDSSON  
Foto:�JONATHAN HÖJER ➔

Axel Hulthén Sagert tar snart  
studenten från Natur och bor på Saltholmen. Han 
säger själv att han är präglad av Ramsdalsbadet och 
själva doften betyder sommar. Axel vill göra andra 
bekväma i och vid vatten genom att dela det lust-
fyllda. Pastasallad med kassler funkar en hel sommar.

85
ÅR I RAD

SIMSKOLAN
PÅ BRÄNNÖ
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Något som kännetecknar våra 
simlärare är deras känsla för 
ansvar och säkerhet. Detta kom-
mer fram redan tidigt i samtalen 
där flera av dem konstaterar 
att de knappt längre går privat 
till Ramsdalsbadet utan där är 
de simlärare och gillar det. Vi 
pratar om hur det är möjligt att 
släppa på kollen och kommer 
fram till att det går inte. Alla år 
i simskolan som elev och lärare, 
men också uppväxten hemifrån 

har präglat dem till att hålla upp-
syn, ta ansvar och ett ständigt 
säkerhetstänk finns alltid med 
helt naturligt. 

Hur är det då när man ser 
något som skaver, föräldrar som 
tittar i sina telefoner istället för 
på sina barn, gäng som knuffas 
och skojbråkar lite väl yvigt eller 
den som förbereder ett dyk på ett 
ställe med lurigheter under ytan? 
Innan de hinner tänka har de age-
rat. Det känns inte så bekvämt 

alla gånger, men präglingen och 
tryggheten i att stå stadigt i sin 
roll oavsett om man stämplat in 
eller ej gör att de står ut med det 
obekväma. För vår skull.

I ansvaret ingår inte bara hur 
man beter sig i vattnet. Något 
att dricka och något på huvu-
det, matsäck och solvett är lika 
integrerat i badsäkerheten, men 
också för att ge de bästa förut-
sättningarna för att kunna njuta i 
och bredvid vatten.

1. Ansvaret.

Gemensamt för dessa är att 
ingen av dem egentligen har 
haft simning som intresse och 
sport utan de har själva gått i 
simskolan på Brännö och sedan 
valt att bli en del av den. Något 
som de ständigt kommer tillbaka 
till är just drivkraften att alla ska 
få känna sig bekväma i och nära 
vatten. De är utbildade simlärare 
och arbetar också med att lära ut 
simning i stadens simhallar, men 
när sommaren kommer är det 

öppet saltvatten som lockar, oav-
sett väder. Det lyser igenom hur 
de brinner för att lära ut och göra 
skillnad. Att jobba med att dela 
sin egen upplevelse av simskolan 
och ge en positiv bild av vatten 
är något som återkommer och 
hur viktig just Brännö och miljön 
på Ramsdalsbadet blivit. Flera 
av dem återkommer till hur de 
drivs av nyfikenhet och att lära 
sig saker och hur detta gjort att 
de också får sådan glädje av att 

lära andra. Det är kanske därför 
som de ser till att simskolans 
verksamhet på Brännö fortsätter 
att ha både djup och bredd. Här 
får barn lära sig simma och ta 
märken, men det erbjuds också 
utbildning i hjärt och lungrädd-
ning, vuxensim, crawlkurser, för-
sta hjälpen och simborgarkvällar 
med sikte på att så många som 
möjligt ska bli intresserade och 
kunna ta nästa steg.

2. Drivkrafterna.
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ALLA
 F

A
KT

A OCH TIDER –SE SIDAN

58

Livräddningsövning 

pågår i Ramsdal:   

Stina Hell Hellqvist, 

David Hall, Zac Frost 

och Lisa Hellvqist är 

laddade inför årets 

simskola.

David Hall, Mika  

Grinell och Viktor 

Nordhemmer fin- 

slipar formen inför 

85:e simskolan  

i rad på Brännö.
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Vid det här laget är 
det tydligt att det 
här med att finnas 
för och ta ansvar 
för andra och deras 
utveckling sträcker 
sig från att engagera 
sig som assistent och 
praktikant, utbilda 
sig till simlärare och 
inom hjärt och 
lungräddning, och 
också att vara en sån 
som alltid har med 
sig första hjälpen till 
stranden tillsam-
mans med en extra 
krabbhink om någon 
behöver låna. Miljön 
på Brännö och nere 
på Ramsdalsbadet 
tillsammans med 
människorna i och 
kring simskolan 
präglar och präg-
las av glädje och 
lättsamhet, säkerhet 
och utveckling. De 
goda exemplen och 
de härliga historierna 
vittnar om vad som 
kan hända på kort tid 
med rätt stöd, vilja 
och förutsättningar. 

3.
 P

rä
gl

in
ge

n.

Brännös årliga 
simskoletradition 
är beroende av 
engagerade eldsjälar 
både inom planering 
och utförande med 
målet att alla på ön 
ska kunna simma. 
Simlärarna brinner 
för att skapa en 
rolig och trygg miljö. 
Man ska helt enkelt 
vilja gå till simskolan. 
Också i år kommer 
dessa viktiga perso-
ner fortsätta se till 
att fler får uppleva 
havet utifrån både 
säkerhet och njut-
ning genom att varva 
sim och bad med att 
ta märken och fiska 
krabbor. Kanske blir 
några av eleverna 
nyfikna på hur det 
är att genom att få 
förmedla kunskap 
befästa sitt eget 
kunnande och vill 
fortsätta utvecklas 
mentalt och fysiskt i 
en härlig somrig miljö 
som lärare. Simsko-
lan avslutas med 
promotion lördag 
sista veckan då alla 
ses för en avslutande 
ceremoni, visst syns 
vi där? En sista 
slutkläm: kom-i-håg, 
man flyter bättre i 
saltvatten.

5.
 F

ra
m

ti
de

n.

Efter bara ett par 
samtal är det ytter-
ligare en gemensam 
faktor som utkristal-
liserar sig och det 
är mammornas roll. 
Flera av våra simlä-
rare återkommer till 
hur de präglats från 
barndomen av att ha 
aktiva mammor inom 
simning och säker-
het. Det var alltid 
helt självklart att 
somrarna spendera-
des vid och i havet 
och att simskolan 
prioriterades år efter 
år. Det som var krav-
löst och roligt med 
att lära sig simma 
och ta märken växte 
helt naturligt in i ett 
jobb. Simskolan blir 
på så vis också en 
drivbänk för framti-
den där ett naturligt 
häng kvar på bryggan 
med krabbfiske 
eller planering av 
nästa märke växer 
in i ett engagemang 
som assistent och 
praktikant och till 
sommaren därpå en 
genomförd utbild-
ning eller två. 

4.
 M

am
m

or
na

.

Onsdag 27 juli  
19.00-21.00  

Simborgarkväll  
i Ramsdal

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

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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BRÄNNÖ-
LOPPET23

  JU
LI

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.

BEACH-
VOLLEYCUP

2  J
UL

I

När:  Lördag 2 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 delas in på plats.  
Plats: Fotbollsborgen på fotbollsplan
När: Fredag 29 juli. Ålder: 6-13 år
Tid: Samling vid fotbollsplanen kl 9.30.
Anmälan: Anmäl ditt barn på plats den 29 juli. 

LILLEN
CUP29

 JU
LI

FOTBOLLS-
SKOLA26

-28
  JU

LI

Alla barn mellan 5 och 13 år är varmt välkomna till  
fotbollsskolan – nybörjare och de som spelat ett tag!  
När: 26-28 juli. Var: På fotbollsplanen på Brännö.   
Head coach: Olle Johnels.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

Måndag 27 juni startar simskolan i 
Ramsdal. Simskola erbjuds måndag–
fredag vecka 26–31. Simpromotion 
sker lördag 6 augusti.  
 
Anmälan görs på Brännöföreningens 
hemsida och inskrivning sker på plats 
i Ramsdal måndagen den 27 juni kl 
10–12. Efter simskolan ges möjlighet 
till märkestagning kl 12.30–14.

Simskola erbjuds som sexveckors- 
alternativt tvåveckorsperiod.  
Sexveckorsperiod: 1200 kr för med-
lemmar/ 1600 kr för icke medlemmar 
Tvåveckorsperiod: 600 kr för med-
lemmar/ 800 kr för icke medlemmar. 
 
Avgiften betalas till Brännöfören-
ingens bankgirokonto 5234-1245 eller 
Swishnummer 123 073 76 68. Ange 
barnets namn och ”Simskola” på 
inbetalningen. Sista datum för digital 
anmälan är torsdag 23 juni. 
 
För ungdomar och vuxna erbjuds 
vattenaktiviteter varje onsdag kväll i 
juli månad kl 18-20. 
 
Simlärare är Linnéa Nordmark, 
Jonathan Höjer, Axel Hulthén Sagert, 
Hedvig Höjer, Mika Grinell. och Emma 
Nedholm. Vid frågor om simskolan, 
kontakta simlärarna via mail på:  
simskola@brannoforeningen.se  

 START 27  JUNI
SIMSKOLAN

För mer information om  
idrottsevenemangen se  
brannoforeningen.se

    MID
SOM
    MAR
FEST!

15.45 Flaggparad  
från Affärs- 

plan, Brännö Handel.
16.00 Dans runt 

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

10.00 Vi träffas vid fot-
bollsplan för att klä 

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

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

Välkommen till fotbollsplan fredag 24 juni - här är programmet
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DA
NS

 PÅ ÄNTLIGEN TILLBAKA!
Sex torsdagskvällar och en lördagskväll  
   arrangerar vi Dans på Brännö brygga.  
      Repertoaren bygger på tradition och  
        variation. Dansen startar 19.30 och  
           håller på till 22.00 med paus runt  
              21.00. Välkomna till bryggan!

30 JUNI  
ULRIKA NÄTTERDAL  
MED VÄNNER
Ulrika Nätterdal, sång
David Törnebäck, piano
Magnus Bergström, kontrabas
Christian Jormin, trummor

7 JULI, 22 JULI, 4 AUGUSTI   
BRÄNNÖPOJKARNA
Roger Alfjärd, elbas
Hasse Bergman, saxofon, klarinett
Lasse Gustafsson, sång, fiol, dragspel
Per Umaerus, sång, gitarr
Christian Jormin, piano
Gunnar Pettersson, trummor
Per Lidén, gitarr

14 JULI  
DELUXE PARTY MUSIC
Julia Kumlin, sång
Julia Tegelberg, sång
Tove Edvardsson, sång
Ella Lindström, saxofon
Elias Fridolfsson, trombon
Leo Bengmark, trummor
Mika Grinell, bas
Martin Oskarsson, gitarr
Rasmus Alfredsson, keys

28 JULI   
VOXHALL BLUES BAND
Ulf Andreasson, gitarr och sång
Willy Brink, klaviatur, sång
Erik Billander, bas
Tommy Johansson, trummor

13 AUGUSTI  
STACKARS POJKAR  
& STEFAN SANDBERG,  
GÄST LILLEVA 
Peter Nilsson, sång
Peter Möller, piano
Ulf Lagerberg, gitarr
Stig Svensson, bas
Finn Larsson, trummor
Stefan Sandberg, tenorsaxofon
Lilleva Berglund, sång

13 AUG   
BETTANS BLUESBAND 
Erik Ekström, gitarr
Jennifer Jarneek Noren, sång 
Elisabeth Cima, bas och sång
Axel Krantz Vesterberg, trummor 
och sång
Roberto Söderhäll, gitarr och sång
Martin Hultén, piano

BRÄNNÖ
BRYGGA
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AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
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Brännöföreningen är en ideell 
förening som står bakom flera 
av de trevliga aktiviteterna på 
vår vackra ö. Vårt mål är att ge 
både unga och gamla på Brännö 
tillfälle till fysisk aktivitet, 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”. 
 
Under badsäsongen anställer 
vi ungdomar som städar och 
underhåller öns tre badplatser: 
Ramsdal, Vassdal och Gröna vik. 
I Ramsdal erbjuder vi simskola 
så att öns barn får lära sig att 
simma. 

Brännöföreningen har en  
egen lokal, Brännögården, där  
vi ordnar fester, möten, musik- 
repetitioner och mycket mer. 
Brännögården och Aktivitetshu-
set ingår också i den uthyrnings-
verksamhet som föreningen 
driver.

Som medlem i Brännöföreningen 
hjälper du oss att fortsätta be-
driva verksamheten. Du får också 
medlemspris på alla de aktivite-
ter som föreningen anordnar.

Detta gör vi i Brännöföreningen

Så blir du medlem – en lätt trestegsraket
3 Betala till bankgiro 5234-1245 eller 

swish 123 400 36 61. Ange namn och 
e-postadress på inbetalningen.

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

foreningen/bli-medlem/
2 Fyll i formuläret och 

läs om hur vi hanterar 
dina personuppgifter.

AGENDA PROFILENLEDARE REPORTAGE
BRÄNNÖ-
FÖRENINGEN NOSTALGI

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

DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

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

DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

Magnus  0707-72 75 11

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

Vecka 29–31 semesterstängt

bosson1971@gmail.com
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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 för-
eningen för att få tillgång till bastun.
Info: facebook.com/brannobastu

BRÄNNÖ BYS  
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Samfällighetsföreningens huvudsakliga 
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
Arrangerar filmvisningar ca tio gånger per 
år i olika lokaler på ön, varav en filmfest 
i oktober och en utomhusbio i augusti. 
Info: facebook.com/brannofilm-sallskap 
Kontakt: barbro.ostlund@gmail.com

BRÄNNÖFÖRENINGEN
Arrangerar idrottsaktiviteter och kultur-
evenemang, hyr ut lokaler, ansvarar för 
underhåll av badplatser och ger ut  
Brännöbladet. Info: brannoforeningen.se  

BRÄNNÖ VÄGFÖRENING
Föreningen förvaltar de vägar som  
ingår i vägföreningen på Brännö.   
Info: brannovagforening.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 föräld-
ragrupper. Info: facebook.com/Brännö-
Kyrko-förening-254763298000429

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 Brännö. Kontakt: Lars Hell-
man lars.hellman51@telia.com

RODDKLUBBEN GALÄREN
Motionsrodd och/eller tävling i lätta 
båtar för sex personer. Även uppskattad 
aktivitet för företag, föreningar,  
vid bröllop och fest. 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.

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

BRÄNNÖ 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

      
     

     
     

    H
AR VI MISSAT NÅ

N
 FÖ

RENING?

Maila till  

tony@henschel.se  

så kommer ni med  

i nästa upplaga 

 av Brännö- 

bladet!  

Klubbliv på Brännö
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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 på färjorna 
OM DET FINNS PLATS på fördäck så 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. Skrymmande cyklar och 
cykelkärror är avgiftsbelagda. Tänk 
på att cykeln ska kunna lastas på 
ett effektivt sätt. Det innebär att 
väskor, cykelkärror och annat 
skrymmande gods ska lastas av 
och tas med in i båten. Undvik, 
om möjligt, att ta med cykel under 
högtrafik. 

ELLINOR SVENSSON

Trafikchef Styrsöbolaget
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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

SOMMARYOGA 2022

Tid:     09.30 - 11.00 
           Drop in
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. certifierad Iyengaryogalärare

25 - 29 juli 
1 - 4 augusti



BRÄNNÖBLADET # 2022  65
70  BRÄNNÖBLADET # 2022  

Våra öppettider under sommaren 2022
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 20/6 och öppnar åter 29/8.
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

17 Lör/sön STÄNGT

031-29 22 55
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SKÄRGÅRDS-
UPPRORET 

FICK AVSLAG  
I DOMSTOLEN
MILITÄREN TILLÅTS SKJUTA 110  

DAGAR OCH 50 NÄTTER OM ÅRET

EXTRA

TENNIS-
SKOLA

VÄLKOMMEN PÅ

LÄMPLIG 
ÅLDER:  
5-14 ÅR

VECKA26
27/6-1/7

VECKA27
4/7-8/7

PRIS: 200 KRPER VECKA

Anmälan via mail till brannotennisskola@gmail.com eller på plats i klubbhuset söndag 26 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 26 juni kl 19.00-20.00. Eventuellt kommer 
grupperna att anslås på: laget.se/btk-sommarskola-2022. Frågor besvaras av Kai Lingheimer, 0707-781818  
(dock ingen anmälan på telefon).
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SKÄRGÅRDSUPPRORET KOMMENTERAR:
Högsta Förvaltningsdomstolen fattade tidigare i vår 
beslut om att inte inhämta ett förhandsavgörande 
i EU-domstolen och att regeringsbeslutet om skär-
gårdsskjutfältet, från 28e januari förra året, ligger fast.

Man anför inte några tydliga domskäl till sitt beslut. 
Detta innebär att försvarsövningar kan pågå under 
110 dagar och 50 nätter per år. Skärgårdsuppropet har 

efterlyst en dialog och bättre balans mellan  
civilsamhällets och Försvarets behov. 

Ansökan till Högsta Förvaltningsdomstolen  
möjliggjordes genom stöd från många  
boende och organisationer i skärgården.  
Skärgårdsuppropet vill uttrycka ett 
STORT TACK!  

                                                       KLAS ÅHLANDER

Hyr Brännö 
Utkik

Ska ni fira något eller ha picnic med gäster?

Lämplig för

10
personer Kontakta Bo Olsson, 0705–686500

ANMÄLAN SENAST 25/6 VIA MAIL
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P
assagerarna strömmar 
iland på ena sidan av 
bryggan, medan de 
som skall resa in till 
Saltholmen väntar på 

den andra. Det är sommarklädda 
damer med hatt och rejäla 
kassar. En flicka har mött upp 
med en skrinda, som är vanligt 
transporthjälpmedel.

I kön för ombordstigande 
syns en uniformsmössa med vitt 
kapell, en lots?

Vid ”Samuelssons brygga” i 
bakgrunden, idel träbåtar från 
vilka vi kan tänka oss ljudet 
av det sköna kluckandet från 
samspelet mellan klinkbordlägg-
ningen och vågorna. Om nu inte 
”Tjallebåten” är där och stör.

”Daga” har härom året för-
längts och fått ny styrhytt, hon 
tar nu 175 passagerare. Båten bär 
namnet efter redarens dotter, 
som bor på Brännö i det hus där 
Lennart Rörberg nu bor.

på 50-talet

Rödsten

HANS 
BRÄNNING 

hans.braenning@gmail.com
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Lasse Dahlquist-sällskapet bildades 1987 och 
sprider intresse runt Lasse Dahlquist och hans 
verk, främst genom musikaftnar och i olika 
 kulturarrangemang. 

LASSE DAHLQUIST-STIPENDIET 
Sedan 1989 delar LD-sällskapet årligen ut ett 
stipendium till personer eller grupper som för 
vistraditionen vidare. 2022 års Lasse Dahlquist- 
stipendium delas i år ut till Vier Brillen, 
 ”Hisingens nationalorkester” söndagen den 4/9 
kl 12.00 på Kulturkalasets scen på Kungstorget. 
Konferencier Pernilla Warberg.

UTGIVNING AV BÖCKER OCH SKIVOR 
LD-sällskapet har givit ut två böcker om Lasse 
Dahlquists liv och verk, sångböcker samt CD-
skivor med samtliga Lasses visor. En CD- skiva i 
samarbete med Göteborg Wind Orchestra har 
också spelats in. Allt finns tillgängligt på vår 
hemsida www.lassedahlquist.se

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? 

MUSIKALISKA VANDRINGAR PÅ BRÄNNÖ I 
LASSE DAHLQUISTS FOTSPÅR:
Förra årets vandringar blev uppskattade och 
snabbt slutsålda så vi erbjuder nya tillfällen i år, 
10 juli och 14 augusti. Start i Brännö Husvik 
14.00. Vi besöker några väl valda platser, hör 
hur Lasses musik kom till och lyssnar till 
 musikanterna Per Umaerus och Lasse Gustavsson. 
Vi avslutar på Brännö värdshus med mer musik 
och lätt förtäring. Begränsat antal, pris 150:- 
För anmälan och mer info se vår hemsida 
www.lassedahlquist.se under ”Aktuellt”.

LASSE DAHLQUIST-DAGEN 2022 PÅ BRÄNNÖ 
VÄRDSHUS 7 AUGUSTI KL 13.00:
• Kvartetten ”The Circle” spelar glad och livfull 
musik blandat med vackra ballader. Med gitarr, 
flöjt, fiol och sång, en del inspirerat av irländsk 
och skotsk folkmusiktradition. 
Man sjunger visor och natur-
ligtvis en och annan Lasse 
Dahlquist. 

• Lasse Dahlquist-sångarna 
bjuder in till allsång.

LASSE DAHLQUIST-SÄLLSKAPET

0768 94 81 41

VÄLKOMMEN TILL 

ÖPPET VARJE DAG HELA  
SOMMAREN FRÅN 12:00 

PARADISETGBG.SE

30 0768 94 81 51
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Brännö kyrka bygg-
des på initiativ av 
Brännöbor och 
ägs av Brännöbor. 
Förutom gudstjänst, 
vigslar, dop och be-
gravningar erbjuder 
kyrkan även verksam-
heter som:

l Barnkör och  
   vuxenkör
l Musikkonserter
l Föredrag
l Barn- och  
   föräldragrupper
l Handarbetsgrupp

Vi håller kyrkan 
levande genom 
ideellt arbete och vi 
behöver all hjälp vi 
kan få både med de 
olika aktiviteter, idéer 
eller bara som passiv 
medlem i föreningen.

Alla intresserade är 
välkomna att delta 
eller bara stödja våra 
verksamheter.
Medlemsavgiften är 
100 kr per vuxen och 
betalas in till Kyrko-
föreningens Plusgiro 
572600-5.

Glöm inte att skriva 
samtliga namn om du 
betalar medlemsav-
gift för flera personer.

Till sist skall du 
veta att du alltid är 
välkommen till våra 
aktiviteter som an-
nonseras både på 
affischer på ön och i 
vår Facebooksida.

Varmt välkomna till en 
kyrka som är öppen 
för alla.  Styrelsen

BRÄNNÖ KYRKA 
& KYRKOFÖRENING

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
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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 ungdomsverksamheten på Brännö.  
Välj mellan GULD 2000 kr, SILVER 1000 kr eller BRONS 500 kr. Alla priser inklusive moms.  

Kontakta Catrin Bengtsson i Brännöföreningens styrelse för mer information.

Brännö
Tandvård

MATVAROR   MEJERIER   GRÖNSAKER   SPECERIER   TIPS   LOTTO   ONLINESPEL   POST   DHL

        VÄLKOMNA ÖNSKAR STEN & CARINA

ÖPPET- 

TIDER 13/6–14/8 

MÅN-FRE 10-20
LUNCHSTÄNGT 12-14  

LÖR 10-16  

SÖN 10-14

BEKVÄMT OCH ENKELT. 
SKANDINAVISK DESIGN. 
DET ÄR VISION HOME.

– Ytbehandling i svartlackerad eller
mattkromaterad zink

– Svensktillverkad
– Upplyst touchpanel
– Inställningar görs via panelen
– Godkänd enligt SS3620 klass B

vision-home.se   |  031-914030

Stilrena handtag med kodlås för invändig 
låsning av altandörrar och fönster.

Hänglås med finger- 
avtrycksläsare istället 
för nyckel

The complete range.
ARRONE

framtidsfastigheter.se
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ÖGONBLICKET:
BRÄNNÖ, UTKIKEN 
220118, KL 15.44

Man�kan�inte�kontrollera�en�solnedgång.�

Man�tittar�förundrat�på�när�den�utspelar�sig.

Vi�kan�inte�kontrollera�vädret�eller�naturen.�

På�samma�sätt�kommer�det�som�måste�hända�i�våra�liv�att�hända,�

vi�kan�bara�luta�oss�tillbaka�och�njuta�av�showen.

Text�&�foto:�MÓNICA GUTIÉRREZ som Brännöbladet hittade 
på instagram. Mónica är från Mexiko och tillbringade en lång 
semester på vår älskade ö under 2021. Fler av Mónicas fina  
Brännöbilder hittar du på instagram: @monicaghz



Brännö
Bladet

I årets nummer medverkar också:
Ylva Jarenäs, Anna-Karin Arvidsson, Yasemin Bayramoglu, Stuart Filshie och  
Hans Bränning, skribenter, Ola Svensson, foto, Madelen Lindgren, illustrationer.

Brännöbladet trycks hos Billes, Mölndal.

Ska precis börja på ”Det fallna  
imperiert” av Martin Kragh”.

Redaktör / AD Tony Henschel
tony@henschel.se

2022 ska jag ta mig igenom ”Samlade 
verk” av Lydia Sandgren. Lovar.

Fotograf Nils Petter Nilsson
petter@ombrello.tv

Redaktionsfrågan:
Vad ska du  
läsa i sommar?

ENGLISH 
SUMMARY 
INSIDE!

Har flera romaner från bokklubben 
som nu förhoppningsvis ska bli lästa!

Annonser Catrin Bengtsson
catrin.bengtsson@volvo.com

Reporter Sofia Brax
sofia@brax.nu

Lagårn gav mig Gulliksen och Lidbeck 
i fjol. Får se vad som väntar i år.

Det blir ”Inferno” av
August Strindberg.

Reporter Eskil Lundgren
eskil031@gmail.com

22
47:E ÅRGÅNGEN

Jag ligger efter med Knausgård.  
Ska läsa hans två senaste.

Fotograf Eva Stööp
evastoop61@gmail.com


