
Välkommen till – Welcome to

Brännö

Här investerar vi för att
utveckla landsbygden
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Upptäck Brännö med den nya
audioguiden – ett spännande
och lättillgängligt sätt att bli
guidad på ön.
Audioguiden får du gratis via din mobiltelefon. 

För att lyssna via telefon ring 031-313 81 30
Ange kod 01

Discover Brännö with the new audio guide
– an exciting and easily accessible  way to be guided on the island.
The audio guide is available free of charge through your mobile phone.

To listen through your phone please call 031-313 8130.
Use code 11

www.brannoforeningen.se

Koder:
Rödsten / Husvik
Känsö           Utsikt
Galterö         Utkik
Lasse Dahlquist           
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Här står du
You are here

Du kan också ladda ner appen OnSpotStory
i din smartphone och välja guiden Brännö.



Brännö Värdshus ligger centralt på Brännö vid 
stora genomfartsvägen mellan bryggorna vid 
Rödsten och Husvik. Den gamla vackra lots-
bostaden från förra sekelskiftet är ombyggd till 
värdshus.
Rummen minner om svunna tider med familje-
porträtt och foton av fartyg och lotsbåtar. Ett 

rum har inretts till minne av Lasse Dahlquist.

Året runt står borden dukade i de intima 
rummen i det gamla sekelskifteshuset.

Kom och njut av våra härliga uteplatser  
när solen skiner!

Välkommen!
Angelica och Thomas

www.brannovardshus.se

I vår nybyggda restaurangdel finns plats för 
ca 100 sittande matgäster. Möjligheterna är 
många om du vill ha kalas eller konferens.  
Lokalen är utrustad med ljud och scenljus.  
I det intilliggande pensionat Baggen bor du 
bekvämt i något av våra nio rum

På Brännö skall du bara vara – borta från  
storstadens jäkt och larm, men ändå nära.

Öppet året om med vissa begränsningar:

Högsäsong   Alla dagar
Mellansäsong  Stängt Måndagar
Lågsäsong  Torsdag – Söndag

För mer detaljerad information om öpptetider, 
evenemang med mera se www.brannovardskus.se 
under “Just nu - på Värdshuset”.

Telefon: 031 - 97 04 78, 031- 97 38 80
E-post: info@brannovardshus.se


