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Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2022 

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

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

 

Organisation 

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

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

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

avlasta styrelsen. 

Brännöföreningens möten 

Brännöföreningen har under 2022 haft 13 protokollförda styrelsemöten, varav 8 har varit 

fysiska möten i Brännögården och 5 har varit digitala. Efter att ha haft merparten av våra 

möten digitalt under pandemin så har vi funnit att detta är ett bra komplement til våra 

fysiska möten. Vi har därför som regel haft varannat möte digitalt under höst och vår.  

Årsmötet fick detta år hållas både via länk men också fysisk i Brännögården. Detta berodde 

på att restriktionerna inte upphörde förrän efter det att kallelsen till ett digitalt årsmöte 

hade gått ut. Men då alla var glada att restriktioner äntligen släppte så blev det stor 

uppslutning i Brännögården och bara 2 digitala deltagare. Vårt öppna sommarmöte hölls 

som vanligt i augusti i Brännögården. 

Styrelsen 

Under verksamhetsåret 2022 utgjordes styrelsen av följande personer: 

• Anna-Karin Dahl, ordförande 

• Catrin Bengtsson, vice ordförande och sekreterare 

• Willy Brink, kassör 

• Rikard Forssander, ledamot 

• Berit Balström, ledamot 

• Jan Wigartz, ledamot 

• Kent Fogelström ledamot 

• Magnus Palmqvist, ledamot 

• Emelie Eriksson Göbel, ledamot 
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• Ingvar Grahn, suppleant 

• Malin Persson, suppleant 

• Anna-Karin Arvidsson, suppleant 

• Rikard Arvidsson, suppleant (slutade under våren-22) 

• Lisa Nordvall, suppleant (slutade under våren-22) 

• Linus Bylund, suppleant (invald på sommarmötet 9/8) 

 

Revisorer och valberedning 

Brännöföreningens revisorer och valberedning var under året följande: 

• René Sahlén, revisor 

• Sinikka Necander, revisor 

• Ing-Marie Ericsson, revisorssuppleant 

• Åsa Berner, revisorssuppleant 

 

• Yngve Ernst, valberedare (sammankallande i valberedningen) 

• Karin Colliander, valberedare 

• Åsa Berner, valberedare 

• Lina Carlstedt, valberedare 

 

Medlemmar 2022 
Under 2022 har Brännöföreningen haft 771 medlemmar, vilket är en minskning med 33 

personer jämfört med 2021. Liksom året innan lade vi under december 2021 

inbetalningskort i alla 566 postfacken i Brännö Handel samt skickade mail eller brev till alla 

som varit medlemmar 2020 och 2021 vilket bidrog till att vi under året låg kvar på 

ungefärsamma höga medlemsantal som 2021. Rent ekonomiskt inbringade 

medlemsavgifterna 142.050:- år 2021 och 144.700:- år 2022 vilket också var första året med 

de nya avgifterna och åldersgränserna som årsmötet 2021 beslutade. Åldersfördelningen är 

ungefär densamma som under de senaste åren. 
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Åldersfördelning medlemmar 

 

 



                   

                                                                                                                              Verksamhetsberättelse 2022                                                                                                                                                                  
  
 
 

4 

 

Funktionärer 

Även under 2022 har sammanlagt cirka 200 personer engagerat sig som funktionärer 

inklusive Brännöföreningens styrelse, valberedning, revisorer med flera. Även deltagandet 

på våra vår- och höststädningar av våra friluftsbad slog ”i taket” under 2022. Vi får ersättning 

från kommunen med 100:- för varje nedlagd ideell timme för skötsel av baden med ett tak 

på 300 timmar/år. Vi kunde redovisa 380 timmar under 2022! Engagemanget från 

Brännöborna är beundransvärt och helt avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta 

driva sitt arbete! 

 

Funktionärsfesten 

Lördagen den 10 september anordnade föreningen funktionärsfest i samarbete med 

Styrsöbolaget som bjöd på en tur till norra skärgården med Kungsö samt en generös 

skaldjursbuffé.   Det var 53 som deltog varav 6 ”respektive” och alla var mycket nöjda!  

Ekonomi 
Planen var ju att i oktober renovera den halva av Brännögården som inrymmer kök, toaletter 

och kapprum och för att ha råd med det sökte vi bidrag från Boverket liksom från Göteborgs 

kommun vilket Boverket kräver. Besked skulle kommit i maj men på grund av problem med 

handläggning av protokollsutdraget hos kommunen kom vår ansökan aldrig upp på bordet 

hos Boverket. Av denna orsak så har vi alltså inte haft varken intäkter eller kostnader för 

detta ändamål som vi budgeterat. Vi gör en ny ansökan 2023 

Vi fortsatte med succén från 2021 och byggde upp en dansentré med värdar som tog emot 

gäster – och avgifter till våra danser. Även under 2022 gav detta koncept god utdelning – 

cirka 80 tkr vilket till och med var bättre än 2021 men dels kunde vi genomföra alla 

planerade danser 2022 (utom en på grund av oväder) och dels hade vi oftast tur med vädret.  

Utöver detta fick vi det avtalade orkesterbidraget från Styrsöbolaget - en slant för varje 

passagerare som medföljde båten Kungsö till danserna 

Något som naturligtvis även drabbat oss negativt under 2022 har varit de ökade elpriserna. 

Elkostnaden för Brännögården i december blev exempelvis hela 16 tkr! För att i någon mån 

kompensera för detta ansökte vi – och fick – ett extra bidrag från kommunen på 19 tkr. Även 

vår egen elproduktion (solcellerna på Brännögården) slog rekord. Vi sålde el för 7.500:- mot 

budgeterade 2.600:-. Regeringen har ju också utlovat ett elstöd för perioden oktober 2021 – 

oktober 2022 men på grund av osäkerhet kring när dessa pengar kommer har vi inte räknat 

med detta i resultatet för 2022. 
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Hemtjänsten flyttade till egen byggnad i november och då försvann ju de intäkterna – men å 

andra sidan kan vi nu åter nyttja mötesrummet 

Sammantaget lyckades vi åstadkomma ett överskott på cirka 112 tkr för 2022 – något som 

kommer väl till pass under 2023 där en del ekonomiska utmaningar väntar 

 

Händelser att notera 

Intäkter 

• Cirka 7 tkr högre intäkter från medlemsavgifter än budgeterat – och cirka 3 tkr mer 
än 2021. Det var också första året med familjerabatt enligt den nya avgiftsplanen 
som beslutades 2021. Den ”kostade” 6,5 tkr mot budgeterade 9,3 tkr 

• Vi fick inte riktigt så mycket deltagaravgifter som vi budgeterat – cirka 94% men 
ungefär lika mycket som under 2021. Inte heller försäljningen av medaljer gav så 
mycket vi tänkte oss – bara cirka 54% av budget 

• Däremot fick vi in cirka 21% högre entréavgifter än vad vi budgeterat och cirka 10 tkr 
högre än 2021. Största delen från frivillig entré till danserna. 

• Bidrag renovering av Brännögården: Vi fick ju bidrag 2021 från Olof och Christina 
Wijks stipendiefond samt från Idrott- och Föreningsförvaltningen. Eftersom det var 
leveransproblem med den nya golvet (som äntligen kom i februari 2022) fördes 36 tkr 
över till 2022 för att täcka kostnaden för golvet.  

• Vi sökte och fick bidrag med 19,6 tkr av Socialförvaltningen Sydväst för inköp av ny 
utrustning för HLR-utbildning så att våra simlärare – som fått egen utbildning – kunde 
erbjuda gratis kurser för den som ville. 

• Uthyrningen till Hemtjänsten på Brännögården gav en intäkt på cirka 40 tkr innan de 
flyttade ut i november. 

• Föreningen fick inte riktigt full täckning för kostnaderna vad gäller skötsel av baden 
inklusive ferieungdomar (172 tkr mot 181 tkr). Däremot slog vi i taket vad gäller 
ideellt arbete där vi fick ersättning för 300 timmar vilket är det maximala vi kan få. Vi 
redovisade hela 378 timmar! 

• Vår simskola blev även 2022 sponsrad av båtförsäkringsbolaget Assuransen mot att 
de fick ha med namnet på våra simskoleanslag.  

• Även Svenska Spels Gräsroten har bidragit till våra intäkter låt vara i något mindre 
omfattning än 2021. Pengarna genereras av spelare som anger Brännöföreningen 
som en av sina favoriter.   

• Vi sökte bidrag från Göteborgs kommun för de höga elkostnaderna och fick 19 tkr 
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Kostnader 

• Det som sticker ut är det skenande elpriset under hösten. Trots att vi tog i när via 
lade budgeten på 109 tkr (elhandel plus nät) vilket var något högre än resultatet från 
2021 på strax under 106 tkr så blev den totala kostnaden hela cirka 145 tkr. Nu är ju 
Bastubryggan med och betalar en del av detta och så skall ju det utlovade stödet från 
staten komma men vi har som sagt inte räknat med det för 2022 på grund av 
osäkerhet om och när det kommer 

• Reparationer och underhåll blev mycket lägre än budget tack var att vi inte kunde 
renovera resten av Brännögården. Budgeten var på 1,2 mkr men resultatet cirka 108 
tkr varav den största delen var reparationerna i Ramsdal 

• Bankkostnader Swish. I takt med att Swish används i allt högre grad ökar också våra 
kostnader. Vi får betala 1,50 per Swishtransaktion. Budget 5,6 tkr, resultat cirka 6,7 
tkr 

• Arbetsgivaravgifter 10,21%. Regeringen beslöt även i år strax innan sommaren att 
sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar 19-23 år från 19,73% till 10,21% vilket 
framförallt påverkade simlärarna. Budget knappt 9 tkr, resultat cirka 16 tkr. Å andra 
sidan blev utfallet av arbetsgivaravgifterna på 19,73% 0,2 tkr jämfört med 
budgeterade 15,5 tkr tkr.  
 

Större inköp, reparationer och underhåll 

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

• Lagt nytt golv i stora salen på Brännögården 

• Bytt ut många stolpar och andra delar på badbryggorna i Ramsdal 

• Monterat nya stolpar till volleybollnätet på idrottsplatsen 

• Köpt in nya bord och bänkar för uthyrning samt lösa ben för att kunna renovera 
befintliga bänkar  
 

Dokumentation av övriga mindre åtgärder finns i föreningens underhållsplan. 

 

Projektgrupp lekplats och ombyggnad 

Bygget av lekplatsen fortsatte under 2022 tack vare den arbetsgrupp som fortsatt leddes av 
Martha Nordwall Persson. Nu byggdes en sandlådebåt samt färdigställde ett antal sjöbodar. 
Även ”sjöhästar” tillverkades som barnen kan låna. Lekplatsen invigdes med pompa och ståt 
efter Brännöloppet lördagen 23 juli men planen är att fortsätta utveckla lekplatsen under 
2023. 
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I slutet av november gjorde vi en ny ansökan till Boverket för att förhoppningsvis kunna 
bygga om den södra halvan av Brännögården under hösten 2023 (etapp 3) med nytt kök och 
flyttade toaletter mm. Besked kommer i maj 2023. 

 

Uthyrning 

Som beskrivits tidigare i texten sade vi upp Hemtjänsten till 30 september men vi fick en 
förfrågan från Lokalförvaltningen om att förlänga uthyrningen till 30 november eftersom 
deras nya lokaler inte skulle hinna bli klara. Vi gick med på detta då vi inte kunde renovera 
södra delen av Brännögården i oktober som planerat. 

Till saken hör att vi i januari blev anmälda till Hyresnämnden för att vi sade upp avtalet i 
enlighet med tidigare överenskommelse. Förvåningen hos oss blev stor eftersom vi hela 
tiden varit överens om vad som gällde och extra stor blev den när sedan kommunens 
hyresjurister under våren krävde oss på skadestånd omfattande ett års hyra! Detta tydligen 
”by the the book” enligt lagen som är skriven för att skydda en liten och svag hyresgäst mot 
en stor och elak hyresvärd – något som enligt styrelsen inte är riktigt tillämpligt i vårt fall….Vi 
hade ju ställt upp och hjälpt Hemtjänsten med sina akuta lokalproblem 2020. 

Efter förhandling drog dock kommunen tillbaka både begäran om medling samt 
skadeståndet..  

Mer info om Förhyrningar under 2022 kommer inom kort. 

Uthyrningsansvarig: Ann-Marie Kristensson. 

 

 

Husvik 

Kiosken 

Anders Berglund drev även under 2022 kioskverksamhet under namnet  Café Brännö Brygga. 
Han fortsatte med ett större sortiment än de flesta tidigare caféarrendatorer och hade bland 
annat ett större fokus på lätta maträtter. Detta uppskattades av många – båda öbor och 
gäster. Anders hade avtal till och med 2023 men valde att avsluta sin verksamhet när 
sommarsäsongen var slut. Vi skall därför skriva avtal med ny entreprenör under 2023 och vi 
intervjuade tre intressenter i slutet på hösten 

Avfallshanteringen 

Tack vare våra propåer med Trafikkontoret under 2020 ökade de på antalet sopkärl i Husvik 
även under vår och sommar 2022 vilket gjorde att avfallshanteringen fungerade mycket 
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bättre även om de kom lite sent för att hantera anstormningen av turister mfl under den 
detta år tidiga påsken. Sedan är det fortfarande så att dessa kärl – som ju är avsedda för 
resenärer och turister - även utnyttjas av andra personer som bedriver olika former av 
aktiviteter i Husvik vilket gör att de ofta är fulla. Som komplement till dessa beställer 
Brännföreningen dit en låst container avsedd för danserna och kiosken samt fyra mindre 
sopkärl under dansperioden. Vi beställer också ut särskilda, låsbara kärl till kioskens 
verksamhet och som Anders Berglund betalade för 

En sak vi ännu inte lyckats lösa är någon form av glasinsamling i Husvik och Ramsdal men det 
arbetet fortgår. 
 

Hjärtsäkra Brännö 

Fyra avgiftsfria HLR-utbildningar genomfördes av våra simlärare under 2022. Sammanlagt 

deltog 30 personer 

 

Brännö träning varje vecka 

Medelgympa 

Under 2022 var det 4 ledare som körde var 4:e vecka; Susanna Carolusson, Karin Stawreberg, 

Barbro Hallgren samt Jenny Frost. Alla med olika inriktningar på sina pass. 

Medelgympan drog igång första passet den 3 januari 2022 med Susanna som ledare. 

Vårterminen avslutades 13 juni under ledning av Barbro. Under sommaren tog Gympan 

uppehåll för att sedan dra igång igen 8 augusti med Barbro. Höstterminen höll på ända till 

den 19 december då Susanna avrundade 2022 års Gympapass.. Ca 25 deltagare per pass. 

Ledare: Barbro Hallgren - "Medveten träning av hela kroppen, kondition och avspänning" 

Ledare: Susanna Carolusson - "Som förr, styrka balans, smidighet och flås, med 

pilatesinfluenser." 

Ledare: Karin Stawreberg  - "Styrka och flås i zumbatakt" 

Ledare: Jenny Frost - "Medelgympa med mycket glädje" 

Innebandy 

På onsdagskvällar har det varit innebandy för vuxna, med uppehåll när skolorna har lov. Det 

har varit ca 5- 8 deltagare. Ledare: Lars Kristensson 
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Cirkelträning/intervallträning 

Med start från 13 januari har det veckovis erbjudits pass med cirkelbaserad styrketräning 

blandat med pulshöjande övningar. Runt 15 personer i blandade åldrar har deltagit på 

passen. När vädret har tillåtit har träningen bedrivits utomhus, annars har det varit inne i 

gymnastikhallen. Sista träningen för året genomfördes 29 december. 

Ledare: Maria Bergström 

Innebandy för barn 

Innebandy för ungdomar (13-17 år) har hållit igång även 2022 med Lars Kristensson som 

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

Ledare: Lars Kristensson och Henrik Kok (hösttermin). 

Gympa för barn 

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

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

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

Brännöföreningens hemsida. 

Idrottsaktiviteter under sommaren 

Sommaren 2022 arrangerades följande idrottsaktiviteter, alla mycket uppskattade och 

föredömligt arrangerade av våra fantastiska ledare och funktionärer: 

• Fotbollsskola 26 till 28 juli. Ca 100 barn deltog. Headcoach: Olle Johnels 

• Lillen och Olles Cup 29 juli. Ca 50 barn deltog.  Ansvarig: Karin Lind 

• Beachvolley cup 2 juli.  8 lag deltog. Ansvariga: Ellinor Näslund och Anna Kihlman 

• Brännöloppet 23 juli, tre distanser. Antal deltagare i loppen var: Stora 31, Mellan 33 

och Lilla 59. Ansvariga: Catrin Bengtsson och Malin Persson 

• Friidrottsskola blev pausad i år då ledaren hade förhinder. 

• Hunk Cup ställdes in detta år också då vi inte fann någon ansvarig funktionär till 

detta. 

Badsektionen 

Arbetsdagar i Ramsdal, Gröna vik och Vassdal 

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

engagerade funktionärer den 8 maj respektive den 2 oktober. Flotten i Ramsdal togs dock 
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upp av frivilliga funktionärer redan den 3 september då det behöver vara badväder för det. 

Uppslutningen är tyvärr inte alltid så stor vid dessa tillfällen, så vi behöver öka intresset för 

dessa arbetsträffar för att kunna göra det som behövs. På våren har vi numera bokat in kick-

off med sommarungdomarna samma tid och det är bra! 

• Vi sökte ersättning för 280 ideella funktionärstimmar på våra tre bad men kunde 
redovisa 378 timmar (!) – och vi fick ersättning för 300 timmar vilket är maxbeloppet 
(Kommunen betalar ut 100:- per ideell timme på baden till föreningen) 

 

Drift- och skötsel baden 

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

Även sommaren 2022 var intresset för att jobba hos oss stort – vi var tvungna att tacka nej 
till flera ansökningar - och 14 ungdomar i ålder 14-18 år anställdes. Eftersom vi får fler och 
fler badgäster i maj och september då våra ungdomar inte kan jobba dagtid då de går i 
skolan lät vi även i år att låta några ungdomar jobba en kväll per vecka plus lördagar 
veckorna före och efter sommarlovet. Dessutom lade vi in extra pass på toaletterna i 
Ramsdal under eftermiddagarna i juli. Båda dessa satsningar gav ett positivt resultat vilket 
bland annat manifesterades i den årliga, obligatoriska tillsynsrapporten för Ramsdalsbadet 
från Miljöförvaltningen. 

Sommarjobbare 

Brännöföreningen anställde 13 sommarjobbare och fem arbetsledare. En av arbetsledarna 

jobbade bara en vecka som vikarie och en annan av arbetsledarna räknas också in bland dom 

13 ovan då hen även arbetade som ”vanlig” strandstädare under några veckor då hen inte 

var arbetsledare. Ytterligare en av strandstädarna arbetade endast med att klippa gräs i 

maj/juni innan dom andra kom igång. 

Det mesta gick bra men vi hade lite problem med städkvaliteten ett par veckor vilket 

resulterade i några klagomål. Dessutom var det extra många byten i år vilket gjorde 

schemaläggning svårare än vanligt. 

En annan händelse utöver det normala var ju fågelinfluensan som drabbade skärgården. 

Sommarjobbare fick ibland uppgiften att ta hand om döda fåglar vilket dom skötte utmärkt. 
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Feriearbetare från staden 

Inte heller under sommaren 2022 fick vi besök av ungdomar från Sydvästra Göteborg som 
brukar komma och hjälpa oss med vissa underhållsarbeten t.ex att göra iordning på 
idrottsplatsen. Orsaken tros vara att den handledare som brukar ha hand om verksamheten 
var sjukskriven. 
 

Simskola i Ramsdal 

Sommarsimskola 2022 erbjöds och genomfördes under sex veckor, v.26-v.31. Ansvariga 

simlärare var Linnéa Nordmark, Mika Grinell, Jonathan Höjer, Hedvig Höjer, Axel Hulthén 

Sager och Emma Nedholm. 

Simskola erbjöds som en sexveckorsperiod med alternativ till tvåveckorsperiod. Anmälan till 

simskola gjordes via ett formulär på Brännöföreningens hemsida.  

Anmälningsavgift för 2022 års sommarsimskola var för: 

• Sexveckorsperioden: 1200 kr för medlemmar/ 1600 kr för icke medlemmar 

• Tvåveckorsperioden: 600 kr för medlemmar/ 800 kr för icke medlemmar. 
 

Simskolan 2022 marknadsfördes via Brännöföreningens hemsida med informationstext och 

som event. Vid ett tillfälle stod Linnéa som simlärare på affärsplan och tog upp anmälningar 

på plats samt informerade om simskoleverksamheten och årets upplägg. 

Inför start av simskolan genomförde Lisa Grinell en repetition av HLR och livräddning för 

simlärarna. 

Sommarsimskolan startade måndag med en inskrivning på plats. Gruppindelningen 

kommunicerades under söndagen och måndagen via epost till respektive anmälning. 

I år var det sammanlagt 57 deltagande i simskolans verksamhet.  

Märkestagning genomfördes v. 26-v.31, måndag till fredag kl 12.30-14. Det togs 212 

simmärken totalt varav 159 var simborgarmärken.  

Kvällsaktiviteter i Ramsdal genomfördes under juli månad kl 18-20 och vände sig till vuxna 

och ungdomar. Aktiviteterna marknadsfördes som event på Brännöföreningens hemsida och 

dokumenterades på föreningens instagramsida. Det blev fyra kvällaktiviteter i Ramsdal 

under juli crawlträning, livräddning, HLR samt simborgarmärkeskväll. 

Simpromotionen genomfördes lördagen 6 augusti med Torbjörn Wolffram som promotor. 

Sex magistrar och fyra kandidat promoverades.   Simtävlingar genomfördes och 
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promotionen avslutades traditionsenligt vid simskoleboden där simskoleeleverna fick 

diplom, godispåse och festis. Stafettlagen i simtävlingen fick medaljer och applåder. 

 

Kultursektionen 

Midsommar 

Efter 2 års restriktioner kunde vi detta år äntligen fira midsommar på fotbollsplanen igen. 

Det krävdes lite extra planering eftersom det var ett tag sedan vi arrangerat ett stort firande 

men med samlade krafter gick det bra. På förmiddagen blev en fin midsommarstång klädd 

och rest. Barntåget avgick med fanor och musik med Brännöpojkarna från affärsplan och 

fortsatte sedan i  dans kring stången på planen. Det märktes att folk hade längtat efter ett 

midsommarfirande för det var otroligt många besökare, varav väldigt många kom från stan. 

Vädret gjorde säkert sitt också för det var mycket varmt och strålande sol. I kiosken tog 

drickor slut men kaffe o bulle sålde inte lika bra. Vi hade fiskdamm, chokladhjul, lotteri och 

kiosk. Även detta år hade GP tagit kontakt och ville göra intervjuer och följa vårt firande. 

Detta fanns sedan att läsa på GP.se samma kväll. 

Danserna på Brännö brygga 

Äntligen kunde vi påbörja vårt samarbete med Styrsöbolaget som hade överenskommits 

redan våren 2020 men som vi inte på två år har kunnat genomföra. Båten Kungsö avgick från 

Stenpiren 18.45 och hämtade sedan upp passagerare på Eriksberg, Klippan, Kössö och Styrsö 

Tången för att till sist lägga till vid Brännö Husvik kl 20.00. Våra danser började redan 19.30 

som vanligt och höll på till 22.00. Båten tillbaka gick 22.30 och eftersom dansen slutat lite 

innan var det lätt att få alla besökare att komma med båten. Vi fortsatte vårt koncept med 

frivillig entré och detta gjorde återigen att danserna ger intäkter som överträffar våra 

kostnader, vilket gör det mer  motiverat att fortsätta våra danser. Vi körde som vanligt 6 

torsdagar med en avslutande dans på en lördag i augusti. Brännöföreningen erbjöd som 

vanligt korv och dricka och lotterier, både tombola och draglotter på lax och annat gott. 

Anders hade öppet kiosken på dessa kvällar, där man kunde köpa både mat, glass och godis.  

På Kungsö fanns servering av öl och vin och man kunde också få sig nått lätt att äta. 

Styrsöbolaget blev liksom vi mycket nöjda med sommarens koncept och har meddelat att de 

är intresserade att fortsätta samarbetet 2023!  
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Konstrundan 

Konstrundan arrangerades som vanligt sista helgen i augusti, 27-28 augusti. Ansvarig för 

konstrundan detta år var Bengt Loftner.  

Julvandring 

Söndagen den 4 December mellan kl 11-16 hölls Julvandringen på Brännö. Året planering 

leddes av Berit Balströ, som också hade en arbetsgrupp till hjälp. Detta år gick man ut och 

marknadsförde eventet mycket brett, vilket gav resultat. Både spårvagnar och båtar var 

överfulla och Styrsöbolaget fick sätta in extrabåtar. Totalt antal utställare som deltog var 23 

utställare på ön utspridda på olika platser, samt kören i kyrkan. På Brännö gården: 6 

utställare + Brännö föreningen med servering.  

PR-sektionen 

Brännöbladet 

Även årets upplaga av Brännöbladet, årgång 47, blev en sprängfull och uppskattad utgåva. 

Flera intressanta reportage och det är många brännöbor som gärna bidrar med tankar och 

idéer. Intresset för annonser är också fortsatt stort, även om en del försvinner men då 

tillkommer andra. Redaktionen bestod återigen av Tony Henschel (AD), Eskil Lundgren 

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

Detta året tillkom också Eva Stööp (fotograf) och Sofia Brax (reporter).  

Sociala medier 

Föreningen använder, förutom sin webbplats, även Facebook och Instagram för att 

informera om aktiviteter och evenemang, samt för snabb kommunikation med medlemmar 

och allmänheten på Brännö. Ansvariga har varit Anna-Karin Arvidsson för Insta och Berit 

Balström för hemsida och FB.  

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla funktionärer som ställt upp under 2022 och ser fram emot ett, för alla 

Brännöbor, givande 2023. 

 

 

Brännö 2023-02-17 


