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Björkö Nytt trycks hos Responstryck

Vårdrama i fyra akter.

Först kommer man från havet och bröstar 
sig mot en rival.

Sedan börja man fajtas om en tjej
så de skvätter om det.

Därefter fl irtar, kråmar och fjantar man sig 
för Ådan.  

 Säger hon då ja!  Så är man ett par!!!!

    Layout och original: L-E Kihlman/Sven Johansson
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En hälsning från 
Samhällsföreningens styrelse.

Tänk, att vintern är över och den efterlängtade våren 
äntligen står för dörren!
I föreningsvärlden betyder våren nästan alltid årsmö-
te och verksamhetsrannsakan. Det innebär också ofta 
förändringar i styrelsens sammansättning. Allt detta 
gäller förstås också för Björkö Samhällsförening.
Den 3 april hoppas vi få se riktigt många av alla våra 
medlemmar på vårt årsmöte. Då får ni tillfälle att 
reflektera över vad Björkö Samhällsförening har för 
roll för vår ö. Vi får också möjlighet att tacka bety-
delsefulla styrelseledamöter som lämnar gruppen, 
samtidigt som vi kan hälsa nya krafter välkomna. 
Vår ambition är att ha alla olika åldrar och grupper 
representerade i styrelsen, så att vi blir medvetna om 
och kan arbeta med olika frågor som rör alla på ön. 
Har du lust att jobba i styrelsen, eller har förslag på 
någon som kan vara lämplig så kontakta valberedar-
na Kenneth Carlsson, Sven Hofving eller Anna-Ka-
rin Björkman i god tid före årsmötet!
Vad gör vi då i Samhällsföreningens styrelse?
Ja, förutom vårt ”flaggskepp”, tidningen Björkö-
Nytt, så har vi ju också en hemsida www.bohus-
bjorko.se  (som dock för tillfället är under omkon-
struktion).
Vi är remissinstans och har regelbundna träffar med 
kommunledningen. Vi ingår också i gruppen av 
ö-/byråd som för tillfället arbetar med att göra vår 
kommun till ”En hållbar ö-kommun”, genom att bl 
a fokusera på kommunikation-, boende- och energi-
frågor.
Vår önskan om att göra naturområden på ön mer till-
gängliga genom att förbättra stigar är fortfarande lika 
stark, trots att det har varit lite motigt, bl a på grund 
av det myckna regnandet under året. Men vi har nu 
kavlat upp ärmarna igen och hoppas kunna få igång 
ett upprustningsprojekt.
Den enkät om trafiksäkerheten på Skarviksvägen 
som vi genomförde lämnade vi till kommunens 
beslutsfattare och det har resulterat i att man har 
avsatt pengar för att skapa säkrare övergångar vid 
Samsmarka och Fotbollsplan. Vi har också legat på 
för att få bättre miljö kring tippen och bättre belys-
ning däromkring.
Vi finns med i det nybildade Trafikantrådet för att 
bevaka kommunikationerna från Björkö de an-
dra öarna, liksom till Varholmen, och vi försöker 
påverka Västtrafik till bättre samstämmighet i deras 
busslinjer.  
Dessutom har vi försökt stödja föräldragrupper när 

det har gällt ombyggnationer i skollokaler och pla-
cering av förskolebarn och – inte minst – så ansvarar 
vi för simskoleverksamheten på ön.
I vår ambition att hålla Björkö trivsam och välvår-
dad tackar vi speciellt alla Björköbor som välvilligt 
tagit ansvar för badstegar och –flottar, ”pausbänkar”, 
välkomstskylt med blommor, skötsel av Klarviks 
badplats, röjning av naturområden, och engagemang 
på vår städdag! Alla era insatser är uppmärksam-
made och uppskattade, det skall ni veta!
Nu hoppas vi att vi får se er allihop på vårt årsmöte, 
så kan vi prata mera om vårt arbete. 
Väl mött!
                   Styrelsen för Björkö Samhällsförening

 
 

 

Inbjudan
Björkö Samhällsförening 

håller årsmöte
torsdag 3 april klockan 19.00 

i Västergårds By

Förutom sedvanliga årsmötesärenden
kommer vi att redovisa våra planer 

för att göra vandringsområden 
på norra Björkö mera tillgängliga.
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Miljöruta
Tips: I Sverige förbrukas varje år 300 miljoner 
värmeljus. Om hållarna lämnades till återvinning 
kan 95% av energin sparas och 100% av metallen 
återvinnas. Återvinning av alla värmeljusbehål-
lare som säljs i Sverige under ett år motsvarar 
utsläpp av tusen ton koldioxid.
Sillburkar och alla andra glasburkar och flaskor 
är också energikrävande att tillverka så återvin-
ningen bidrager till minskad klimatpåverkan.

Nu är den klar vår nya
tillbyggnad av Pizzerian.
Nu kan vi erbjuda ännu fler gäster att få sitta under tak.
Vi vill att det skall kännas hemtrevligt att besöka oss.
Väggteven är på plats och dessutom har vi utökat vår 
matsedel med nyheten att du kan bjuda din familj och 
vänner på söndagsmiddag. Det kommer att bli olika 
menyer.
Vi trivs i Björkö fina hamnmiljö och vi försöker alltid att göra vårt 
bästa och hoppas att du skall trivas med oss.
Vill du hellre äta någon av våra 63 pizzor hemma så ring och 
beställ. Du kan hämta din Pizza efter 10 minuter. Tel. 031- 929383

Välkommen!

Ny avdelning på Björkö
Den 21 januari -08 öppnade vi vår tredje avdel-
ning på Skattgömman. Den nya avdelningen heter 
Kristallen och vi kommer inledningsvis att bedriva 
förskoleverksamhet inne i Björkö Kyrka (sy- och 
församlingssalen). Vi tar emot sex barn till en början 
och ytterligare några stycken under våren.

Öppet: Varje dag 12.00 - 20.30
Efter maj blir det sommartider.

Vi kommer att använda gården tillsammans med de 
andra ”Skattgömmebarnen” samt övrig personal och  
vi kommer även att få äta av Gunillas goda mat.

    

Efter sommaruppehållet skall verksamheten flyttas 
till en paviljong som kommer att stå i anslutning till 
befintlig förskola.
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                         Du har ett företag 
                                           och letar efter ny miljö för din          
                                           verksamhet. Eller du tänker       
                                           starta ett företag och 

                         söker lokal ?
                                                                   I vilket fall kan du nog inte önska dig en mer          
                                                        kreativ och inspirerande miljö än att ha 
                                                                   arbetsplatsen här 
 
      Här erbjuds du helt nya lokaler i olika lösningar i två plan, alla med pentry, dusch.   
      För vidare information ring: 031-961249 eller E-post: skeppshandel@telia.com

En fantasieggande damm!
Det är verkligen en naturskatt som döljer sig i dam-
men vid vägen till Skjutbanan.
Där finns ett rikt liv som vi varsamt skall bekanta oss 
med. Det som hörs på våren är en stor groda med ett 
lågt läte. Den vanliga grodan kan vara svår att känna 
igen, den liknar våra andra två brungrodor - Åker- 
och långbensgrodorna. Den vanliga grodan har dock 
ett karakteristiskt lågt brummande kväkande som 
man kan höra i dammen under varma dagar i april.
Den kan bli hela 11 cm lång.

Den andra stora sevärdigheten i dammen är en skygg 
individ, den mindre vattensalamander.
 Buken är ljusbrun, orangeröd med små till stora 
svarta fläckar. När salamandrarna har sin parningstid, 
lever de i vattnet. 
Huden blir då glatt och slemmig.
Hanarna utvecklar under denna tid en hög, taggad 
ryggrad med mjuka, rundade taggar. De liknar då 
dinosaurier och gör allt för att imponera på honorna.

Övrig tid på året lever salamandern på land och då 
blir huden torr och har varken ryggkam eller bred 
svans. Det är nu vi måste vara mycket försiktiga vid 
stranden

I dammen finns också andra hyresgäster såsom:
Gulbrämad dykare, trollsländor, sötvattensgråsugga,
 husbyggande nattsländelarver, vattenskorpion och 
skräddare.
Ja, det finns mycket att uppleva på Björkö bara man 
har tid och ögonen inställda på äventyr i naturen.
Uppgifter från Katarina Knutsson
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FÖRR NUMitt på Björkö för 50 år sedan.

Här kan vi se att det inte var så länge sedan som 
Björkö var en jordbruks-ö.

Fotbollsplan, Skarviksskolan och nu vandrarhem.
1907 var det odlad mark.(under: bild mot Slottet)

Förr-och-Nu-sidan har fått sin inspiration i från Bernt Knutssons bilder från 50-talet denna 
gången. Allt har inte handlat om kust och hav på vår lilla ö.

Det var väl inte helt svårt att gissa var bilderna var 
tagna i förra numrets promenadtävling. Däremot 
kanske det var lurigare att komma i håg hur vädret 
var på Julafton 2006, bild nummer 2 var tagen då.
Bild 1-C, 2-G, 3-B, 4-A, 5-F, 6-D, 7-E.

Svaren till ”Var någonstans”

Från Valeberget mot Västergård.
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Jag är katt här.
En Europeisk korthårsras men man brukar säga 
”Bonnkatt” har jag hört. Livet är för det mesta gott 
här uppe på berget i min mattes och husses hus.
Sover rätt mycket på dagarna men vill gärna gå ut på 
natten. Jagar en och annan mus håller ordning runt 
huset så inga andra katter kommer och strätter.
Varför de gör det och springer omkring och ränner 
efter tjejkatter förstår jag inte.
En gång för många år sedan åkte husse med mig till 
ett ställe där alla var vitklädda. Jag fick ett stick och 
somnade när jag vaknade var allt mycket lugnare och 
jag har sedan dess hållt mig runt väggarna hemma.
Allt skulle vara bra om det inte blev en gång om 
året något som människorna kallar det goda, glada 
nyåraftonen
Det är ju precis tvärt om för mig och de andra hus-
djuren här omkring.
Det hemska, ruskiga tiden. När smällarna börjar tjuta 
och smälla tre dagar före den där hemska aftonen.
Jag blir alldeles stel av skräck.
Jag ser inget, är inte kontaktbar hur mycket än husse 
ropar. Kroppen lyder mig inte och jag kissar på mig.
Skall man hitta en jämförelse på när människor 
skulle känna detsamma, skulle det vara vid ett krigs-
angrepp med kanoner och flyganfall.
Skulle du som tänder raketer inte kunna vara  lite 
mer försiktig nästa år. Snälla, snälla!
Det räcker med det fyrverkeri som ni anordnar i 
hamnen. Ett oväsen på kort tid och sedan är det lungt 
igen.
Nu repar jag mig ganska fort men jag vet att det finns 
t.ex. de där hundarna, de mår ofta ännu värre än jag 
och mina kattvänner.
Och det är lika hemskt på Påskhelgen.
Så blir det inte bättre kommer vi tillsammans att 
demonstrera och då fräs och morr blir det inte kul.

Zeus 18 år

Bastun är nästan färdig.
                                                     -Det fantastiskt är    
                                                                  att vi kommit så    
                                                                  här långt, säger   
                                                                  Margareta på  
                                                                   klingande värm-
                                                                 ländska och tittar              
                                                                  ut genom fönst i
                                                                  bastun på Tors         
                                                                  Holme.
                                                 – Vi ville ha utsikt  
                                                                mot farleden i väst  
                                                                 och norr, säger 
Margareta och sätter sig ner på en tillfälligt gjord bänk.
Margareta Haglund är ordförande i Björkö Badförening 
som håller på att bygga bastun på holmen. Hon är noga 
med att säga att det är många som varit med och byggt 
även om det är hon som haft idén länge.
– I tio år faktiskt.
Hon tillbringade sina somrar utanför Karlstad och där 
fanns en gemensam bastu.
– Det är bra och roligt att göra saker tillsammans och upp-
täcka att det faktiskt till-och-med går att bygga en bastu 
här ute på Tors holme, säger hon.
Nu är den snart färdig?
–  Det är roligt och det finns plats för fler i föreningen.
Inträdesavgiften är 500 kronor och årsavgiften är 150 
kronor.  Om man vill får man vara med och jobba med det 
som återstår att göra. Inget är ännu bestämt om tider men 
hon skissar ändå lite om hur man skulle kunna organisera 
badandet. En tid för herrar och en tid för damer. Dessutom 
blir det en tid för familjer, en så kallad mixtid. Dessutom 
kommer det att finnas möjlighet för enskilda att hyra 
bastun. Margareta är noga med att säga att bastun är till 
för Björkös befolkning och att det kanske inte kommer att 
finnas så många privata tider att tillgå. Inget är klart och 
bastun måste först byggas klar innan den går att använda. 
– Först ska vi göra klart invändigt sen måste vi bygga en 
altan och en fin liten stege ner till havet, säger Margareta.
Dusch?
– För att installera dusch måste vi ha avlopp och det finns 
det inga pengar till just nu, säger Margareta. Hon menar 
att alla har dusch hemma och hon personligen är mer ute 
efter den goa stunden på altanen tillsammans med vänner i 
solen efter ett bastubad. Dimman är tät utanför fönstret och 
vinden är kall när vi öppnar dörren.
Innan vi låser säger hon att det är många som sponsrat och 
att hon vill tacka dem alla.
Hon hänger nyckeln på spiken på det hemliga stället och 
säger.
– Om du blir medlem får du veta var nyckeln hänger och 
du får komma ner på lördagarna och bygga och sedan njuta 
av bastuns värme, havets sälta och god gemenskap över att 
vi gjorde det många trodde var inte möjligt. Vi byggde en 
bastu tillsammans.                       
                                                                    Conny Nylen
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Björkö

       
                             Välkommen!
                       Till affären som   
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

                   

               Skarviksvägen 48 tel 031-961022
                          www.ica.se/bjorko

HYR - vi kör ut!
     bobcat, minigrävare, markvibrator,
     cementblandare,
     berg- och betongborr,
     färgborttagare,  
     elhandmaskiner, pumpar,
     motor- och röjsågar  
     släpkärra, vedklyv, m.m.
     Vi har även arbetsbåt 
     med kran, lyft 1 ton, last 2,5 ton.

      
           031-92 99 37  www.bjorkomaskin.se
BJÖRKÖ MASKIN

 

     

  
  

Ännu ett år med festligt fyrverkeri.
Varje nyårafton blir unika genom att fyrverkeriet 
beter sig olika p.g.a. väderleken.
Förra året blåste det mycket och då gick raketerna 
lågt och längs med. I år var det lungt och då fi ck vi 
höga härliga palmer på himlen.
Men hur de än går så fi nns det en som programerar 
dem och får oss att bli stående beundrande.
Tack ännu en gång David för att du tar av din privata 
tid och ger oss denna fantastiska upplevelse även i år.
Egentligen skulle du ha en staty i hamnen, ja, det var 
kanske att ta i men ett jättetack skall du ha från oss 
alla.
Även från de som inte kan låta bli att köra egna race 
i hamnen. Det bästa för oss alla var ju att vi konsen-
trerar oss tillsammans på vårt stora fyrverkeri och de 
som vill ha egna gör det hemma på balkongen eller i 
trädgården.
Vi samlade tillsammans in ca 9.000 kronor i böss-
sorna och det skall vi vara stolta över. 
Dessutom skickade föreningar, företag och privata 
personer tillsammans in 17.000 kronort till BG-kon-
tot 
Ett särskilt tack till:
Björkö Badhotell, Björkö Båtklubb,
Rolf Jonsson, Galleri Slottet, Björkö Roddklubb, 
Röda Korset- Björkökretsen,  Björkö Skeppshandel  
Björkö Schakt, Björkö Hembygdsförening, 
Hälsö vänner, Björkö Is & Marin, Paul Peters, 
Feskeboa, IFK Björkö, Hamn o. Fiskareföreningen 
Björkö Strandkassa Ekonomisk Förening UPA, 
Björkö Samhällsförening,  Björkö Kyrkostiftelse,  
Björkö Missionsförbund.           

Nästa nyår är det 10 årsjubileum för fyrverkeriet, 
kanske kan vi göra något extra då. 
Det hänger på oss alla.
Fyrverkerigruppen önskar alla en god fortsättning på 
2008. 
Vi återkommer lagom till Nyårsaftonen 2008.
Och hoppas att David hjälper oss på något vis även 
då.

                             
                       
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   



 8

Hamnen
Det är lugnt i hamnen vid den här årstiden. Det är 
nästan bara vid fiskebåtskajen och vid Skeppshan-
deln och Pizzerian som det är full aktivitet. Men det 
är inte riktigt så stilla som det verkar vara. Även 
om det inte syns utåt, så förbereder vi oss nu inför 
våren och sommaren och jobbar bland annat för att 
få igång arbetet med nya sjöbodar för yrkesfisket 
och för att göra förbättringar i gästhamnen och bland 
våra båtplatser. Och dessutom har vi en nästan oänd-
lig rad av underhållsåtgärder som måste planeras för 
att hamnen skall hållas i ett bra skick.
Som vanligt var vinterns stora händelse i hamnen det 
stora fyrverkeriet. 
Vi hoppas verkligen att denna tradition kan fortsätta. 
Men i hög grad hänger detta på hur vi själva sköter 
oss. I år hade vi några incidenter med ”privata” 
misslyckade avfyrningar, som kunde ha fått 
allvarliga konsekvenser. Det är stor risk att någon 
skadas, om något går fel när så mycket folk är 
samlade i hamnen och jag vågar knappt tänka på 
konsekvenserna av att en raket av misstag far in
mellan våra gamla lättantändliga sjöbodar. 
Nästa år hoppas jag, att ni avfyrar era eventuella 
egna fyrverkerier på annan plats än i hamnen eller 
ännu hellre, att ni lägger era pengar i insamlingsbös-
sorna till vårt stora gemensamma fyrverkeri.    
   
Hamnstyrelse/Hasse O. 

En nyhet kan ju vara, att inget nytt har hänt. Riktigt 
så illa är det inte, men vid tryckningen av detta num-
mer av Björkö Nytt, har vi ännu inte haft årets första 
träff i sammanslutningen:
”Företagarna på Björkö”, nätverket som är öppet 
för alla företagare som bor på ön.
Träffen blir emellertid ganska snart. Vi kommer då 
att ta upp marknadsföringsfrågor och vårt intresse för 
medverkan vid sommarens aktiviteter på ön. 
Vi kommer också att diskutera företagarnas roll och 
möjligheter i det pågående kommunala projektet: 
”Strategi för handel och andra besöksnäringar 
i Öckerö kommun”.
Är du intresserad, så hör av dig till någon av oss. 
Vi kallar dig till nästa möte.

Hasse Olofsson  Marie Alexandersson
Hamnen      Skeppshandeln
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Såhär syns du på natten om du inte 
använder refl exer.
Låt oss vara rädda om varandra.

Björkötonåringar åkte till fjällen.
För femte året i rad åkte tonåringar från Björkö på 
nyårsläger till Sälenfjällen.
Det var hela 22 tonåringar som anmälde sig i år, 
totalt var vi 28 personer från Björkö.
Deltagarna hade alla anknytning till missionskyrkor 
runt om i västra Götalands distrikt och tillsammans 
bildades ett läger på hela 180 personer. Dagarna 
fördrev vi i skidbacken  och kvällarna varvades 
med galet spexander, diskussionsgrupper och fi na 
kvällsandakter. Till höjdpunkterna kan nämnas den 
goda nyårsmiddagen och fackeltåget till Lima kyrka. 
Under lägret hade vi en insamling till det fi na arbete 
som räddningsmissionen driver under namnet ”Sol
rosen”, stöd till barn och ungdomar med föräldrar i 
fängelse. Totalt samlade vi in 11057:- till projeket. 
Ledare under lägret var Sara & Tommy Tillander, 
Ebba Nylén och Maja Fast.

Ackumulatortankar borde alla ha
Det skulle vara väldigt bra
Att samla sånt som man får över
Tills dagen gryr då man behöver.

Tänk på energin när man var tio
Ta ur tanken fram när man är sextinio
En tank för lycka och för kärlek har sin givna plats
Men även glädjestund i kojan då Du bor i ett palats
De drömmar som Du drömde när Du var sjutton år
Dom tar Du fram ur tanken Din och kanske dom 
förstår.

En supertank med kraft från vatten
Den kan Du fylla hela natten
Att värma stugan Din om Du behöver
På vattenkraften som blir över.
       
  Liten tank för glada skämt. 
Den bär Du i fi ckan jämnt
Som musik blir varje dag
Tycker Du precis som jag ?

Dikt av Folke Råghammar

Att värma stugan Din om Du behöver
På vattenkraften som blir över.

  Liten tank för glada skämt. 
Den bär Du i fi ckan jämnt
Som musik blir varje dag
Tycker Du precis som jag ?

En sund kropp ger en sund själ.
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  FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
  Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallader

 FESKEBOA
                     Fisk o. skaldjur från Björköbåtar.
                                    Inge och Leif 
  
 

  ÖPPET:  Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00   Bohus Björkö  Tel 031 92 92 92   Mob 0705 545420

Glädjande besked från ordföranden i samhällsbygg-
nadsnämnden, Matz Torgeby:
Samhällsföreningens begäran om 
trafiksäkerhetsåtgärder har gett 
resultat. Pengar har avsatts för 
säkerhetsåtgärder under 2008 för 
den oskyddade trafiken längs Samsmarka fram till 
Bäckevägen. 
Sammanställning av svaren på Samhällsföreningens 
enkät 2006 visade att en majoritet ville ha över-
gångsställen, fartbegränsning 30 km samt farthinder 
vid Samsmarka, fotbollsplan och Skarviksvägen vid 
Bäckevägen. 
Önskemålen ligger helt i linje med forskning och en 
sammanställning av trafiklyckor i alla kommuner i 
Sverige. 
Björkö-nytt bladet har inte plats för utläggningar om 
detta men vi citerar:

Vägverket:
”30 km/tim vid hållplats.
Vägverket föreslår 30 km/tim vid hållplats. Vägver-
ket vill genom olika försök minska risken för skade- 
och dödsolyckor vid hållplatser. Antalet olyckor som 
inträffat vid och kring busshållplatser har ökat de 
senaste åren. Många gånger är det barn som drabbas 
och skillnaden mellan 50 och 30 km/tim är stor. Nio 
av tio oskyddade trafikanter överlever en påkörning i 
30 km/tim men bara två av tio vid 50 km/tim.”

Björkö Nattvandrare 
ligger i startgroparna!

Varje fredagskväll är det tänkt att vi ska synas runt 
om på Björkö.
Vi kommer att finnas tillhands, för att stödja våra 
ungdomar.
Vi som nattvandrar är själva tonårsföräldrar.
Första nattvandringen är planerad till fredagen i 
vecka 10
Vill du också vara med och nattvandra?
Alla vuxna är varmt välkomna att deltaga.

Kontakta Viveka Eliasson 0705-954070

Samhällsföreningens 
arbete bär frukt.
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Björkis 40 år
På sommaren 1968 var det som vanligt full fart på 
fotbollen. IFK Björkö hade blivit riktigt bra mycket 
på grund av den nya planen. Nu kunde spelarna 
träna riktigt. Det var värre för ett antal år sedan när 
den gamla planen vid Badhotellet blev skolgård och 
träningen och spelet fi ck utföras på Samsmarka.

Nej nu var det full rulle, fi na matcher och Björkö var 
med i Göteborgsserien.
Här fanns det god plats för åskådare och på söndags-
matcherna var det många som kom för tittade.
Då kom idén upp om att börja med hejarklack för att 
stötta laget.
”Här var de livat, här va de glatt, här va de blom-
mer i mosans hatt. Ziggezagge, ziggesagge Björkö, 
Björkö!” Ja, alla ville inte vara t.ex. gubbarna på den 
västra sidan de tyckte det var bättre förr. 
Nu var det dags för en Supporterklubb tyckte: Ing-
emar ”Lillekarlsson”, Skräddarns Roy, Dan Alexsan-
dersson, och undertecknad. Sedan kom även Lennart 
Kihlberg med. Då bildades Björkis.
Kihlberg skaffade raketer som vi sköt av på hemma-
matcherna när de våra gjorde mål.

Vi köpte speciella lotteribrickor, som när man petade 
ut en pappersremsa med t.ex  siffrorna 10 på fi ck 
man en tia o.s.v.
Försäljningen gick bra i färjkön för färjan var så liten 
då att man fi ck vänta länge för att komma till ön.
Nu var vi etablerade och började ha som mål att  
kunna överräcka en större summa pengar så små-
ningom  till ett tänkt klubbhus.
Men det räckte inte med bara lotterier utan nu fi ck 
jag i uppgift att designa ett klubbmärke som vi 
tryckte upp på självhäftande plast.
Det såldes bra , alla bilar hade ett
 märke vilket när huset byggdes 
sades det att våra pengar räckte 
till halva.
Vi kom på en annan  käck idé 
som inte direkt gav pengar men
 kanske gjorde laget bättre. Vi köpte 
in ett antal keramikvikingar som matchens bäste 
spelaren i vårt lag fi ck. Den delades ut på planen och 
alla applåderade. Det kanske blev en sporre till ännu 
bättre spel kan man hoppas.
Ja, så fi ck vi många av oss annat och göra så  en del 
blev mindre aktiva och nya kom till. Jag tror vi ett 
           tag kallade oldboyslaget Björkislaget.
                        Vi hade inga protokoll eller stadgar            
                         men de blev mer ordning på 80-talet
            med Gunnar Karlsson och Karl-Erik        
                         Svenssons regi 
                           Nu idag är det i föreningen full fa´tt 
                         Så ziggezagge, ziggezagge --
                                           å blommor i morsans hatt!
                           Lars-Erik Kihlman

tryckte upp på självhäftande plast.
Det såldes bra , alla bilar hade ett
 märke vilket när huset byggdes 

som inte direkt gav pengar men
 kanske gjorde laget bättre. Vi köpte 

                                                Auktoriserad VOLVO PENTA verkstad.
                                                Vi utför motorbyten, reparationer, montering av bogpropellrar m.m.
                                                VOLVO PENTA  reservdelar och utombordaroljor köper du här
                                               Försäljning av Mercury utombordare
                                                Is till fabriksförsäljningspris. Självbetjäning

                                                          Vinterförvaring av båtar i ny hall
                                           Möjlighet till ”fullservice” eller hyra plats 
                                          och vårutrusta själv. Vi utför båt lyft i kran.

Öppettider: Måndag - Fredag Kl 8.00 - 17.00  Tel 929184    www. bjorkoismarin.se

Björkö Is & Marin
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Trollviksvägen 8 430 94 Bohus-Björkö Tel: 031-961911
Mobil: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com

Vi erbjuder 
Totalentreprenader i form av snickeri, el, vvs, 
grund- o. murarbeten, finsnickeri, köksarbeten.
Vi utför  även renoveringar och nybyggnationer.
                                

Det är vi som 
renoverar och 
bygger till vid 
Skeppshandeln

BJÖRKÖDIALOGEN
Björködialogens tanke är att samla folket på ön till en 
kväll med ett tankeväckande tema, i detta fall speci-
ellt riktat till tonårsföräldrar.
Denna kväll bjöd vi in Lennart Björklund, psykotera-
peut, socionom och diakon.
Tonåringen går igenom en inre revolution, kroppen 
växer, sexualitet och könsidentitetsfrågor dyker upp. 
Släkten byts ut mot kompisar, självupptagen-utåt-
riktad, Vad är meningen med livet, finns det någon 
högre makt?
Mitt i denna perioden behövs vi vuxna med ett gott 
föredöme och mycket kärlek och tålamod till våra 
barn.
Fyra perioder i livet då vi alla gör avstamp:
 4-6 år, tonårstiden, 35-45 år, 65-75 år.
Lika för alla dessa åldrarna:
Kroppen:  självcentrering och förändringarna
Mentalt:    identitetsproblem, uppfattar sej unik
Socialt:     ifrågasätter gamla relationer, nyfiken på  
nya, blir förälskad
Existentiellt   undersöker sin livsåskådning, prövar 
moralbegreppen
 
 Inledningen av kvällen fick Donnergymnasiet göra 
med en rock&soul&pop konsert. Detta evenemang 
stod SMU i Missionskyrkan för
Till detta ett härligt bord dukar med nybakat bröd och 
kaka, kaffe och the.
 

Folkfest i dagarna två!
Adventshelgen  2007 återinvigdes Björkö Kyrka 
med fest i dagarna två. Kyrkorummet har renoverats 
och en ny orgel om tolv stämmor står där prediksto-
len stod varför prästen har kommit ned på  golvet.

Snittarna från mingelfesten räckte ända till konserten 
på söndagskvällen där Ulrika och Hans Davidsson 
samt Paul Peeters demonstrerade vilken fin orgel vi 
numera har. Orgeln är byggd enligt obruten hant-
verkstradition av Janis  Kalnins i Lettland och Paul 
Peeters har varit kontrollant. 
Vi rivstartar 2008 med mycket orgelmusik. 
Arbetet har engagerat många frivilliga under Hans 
Olofssons ledning. Björköfirmorna Trollvi bygg, 
Lindgrens el och Gillholm & Staf har varit entrepre-
nörer. 
Kyrkorummet möter besökaren som en plats
av värme och vila i vitt, grått och engelsk röd.

Du är välkommen in i vår ”nya” kyrka!
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Kanske något som alla inte vet? En gång för länge sedan fanns inte pirarna 
och  alla fiskebåtarna låg vid moringar helt oskyddade för västan.
Från början hade Skarvikshamnen endast mycket 
primitiva stenbryggor. Vid dem kunde inte de stora 
fiskebåtarna förtöjas och inte heller få plats. De fick i 
stället ankras upp i den yttre, djupare delen av områ-
det. Där hade varje båt sin bestämda, fasta ankrings-
plats, en så kallad Moring. Hit fick man från land ta 
sig med hjälp av en mindre båt vid stora stenbryg-
gan, ofta en julle eller en s.k. kåg.
Denna båt låg sedan fast vid moringen tills nästa 
gång storbåten skulle ankras upp. Det kunde vara en 
vacker syn när alla storbåtarna låg vid sina moringar 
och red mot vinden.
År 1899 hölls ett Havsfiskeföreningens årsmöte på 
Björkö. Dagen för årsmötet blåste en kraftig storm 
och när dåvarande landshövdingen Lagerbring jämte 
flera mötesdeltagare kom ut från Göteborg med 
ångaren Skagerack kunde denna inte gå in till ång-
båtsbryggan. I stället fick man ankra ute på fjorden 
och Björköfiskare fick ro ut och hämta dem.
Väl i landkomna sa landshövdingen bl.a. 
”Här skulle ni allt behöva en hamn, gubbar”
Möjligen blev detta yttrande en väckare, som så 
småningom resulterade i Hamnföreningen 1905 och 
det hoptsatta arbetet som senare skulle följa.
    1931 beviljade Staten medel för utförande av 
Norra piren som beredskapsarbete.
Man fick sten genom att spränga bort en del av 
berget. Det är där i ”bröttet” som gamla Hemvärns-
gården ligger samt båtuppställningar finns. 
Under samma tid sökte och fick man anslag för 
Södra piren. Denna gång togs stenen från Skarviks 

holme. Nu fanns vågbrytare och det hade skapats ett 
stort yttre hamnområde med hjälp av 35.000 kubik-
meter sprängsten.
Vill du läsa om öns historia så finns på biblioteket en 
bok som en grupp Björköbor sammanställt och den 
heter: ”Bohus-Björkö Mer om öns historia.”



14
Affärer förr och nu.Cairns 21 januari 2008-02-04

Hallo Sweden!
Här kommer en långväga hälsning från Down 
Under. Har just suttit i 40 graders värme 
under en palm och läst Björkö-Nytt. Vilket nöje 
att läsa nyheter från min barndoms-ö.
En mycket trevlig tidning, det bästa är att den 
kommer regelbundet. Det är nästan som julaf-
ton när den dumpar ner i brevlådan.
Varför jag egentligen skriver. Jag skulle så 
gärna vilja skicka en hälsning och tack till min 
kusin Karl-Eric Axelsson. Han har i alla år 
ställt upp och hjälpt både mig och mina för-
äldrar Karin o Einar Axelsson när dom var i 
livet. Går ej i ord att beskriva vad han har gjort 
under årens lopp, och gör ännu. Tack Kalle du 
är toppen.
Jag har bott i Australia i 36 år. Har haft och 
har ett mycket händelsefullt liv, vad jag har fått 
se och uppleva! Hade inte fått plats i en bok. 
Helt fantastiskt. Fast det är klart, mina tankar 
går ofta till gamla Sweden. En svensk sommar 
hade inte smakat illa.
Mina hälsningar går även till Gerd, vänner och 
bekanta. 
Take care!
Vänlig hälsning 
Rose-Marie Ludvigsson, Australia

                               Informerar:
Öckerö kommun har avsatt pengar för att rusta upp 
och utveckla lekplatser i vår kommun. 
Vi i föreningen Björkö-Barnen har tänkt söka medel 
för att utveckla vår befintliga lekplats. 
Som flera av er Björköbor kanske känner till så har 
vi i föreningen redan påbörjat en insamling av peng-
artill att köpa en klätterställning. 
Med hjälp av kommunala medel kan denna klätter-
ställning köpas in snabbare än vi hade kalkylerat 
med.                   

En 16 sidig skrift om 18 affärer från 
1880-talet till i dag.

Skriften är framställd av en grupp ur 
Björkö Hembygdsförening.

                               Pris: 100:-
Till förmån för vatten och avlopp

 i Hembygdsgården.
Skriften kan köpas hos Lena Kihlman, Majlis Lysell, 
Göte Svensson och i Feskeboa.

Öckerö kommuns reglemente för påskeldar
För att få elda krävs dispens från eldningsförbud och 
markägarens tillstånd. Dispens skall sökas i god tid innan. 
Ansökan om dispens görs hos Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Öckerö kommun, där det också finns blanketter 
för dispensansökan.
Tyvärr innebär de traditionella påskefyrarna en belastning 
för miljön. 
I påskefyrarna hamnar ofta däck och spillolja. Spillolja 
är att anse som farligt avfall och skall omhändertas på 
speciellt sätt. En olja som använts riskerar genomgå för-
ändringar som i sin tur utgör en risk för miljön. Genom en 
höjning av temperaturen och tryck kan kolvätena i oljan bli 
cancerogena och ha en skadlig inverkan på fortplantnings-
organen hos organismerna. 
I gamla däck finns ofta en restprodukt från oljeindustrin 
som även den är cancerogen och inverkar skadligt på 
reproduktionsorganen. 
För att bibehålla påskefyrarna som den fina tradition de 
faktiskt är, ska man tänka på följande:
Elda inte sådant som har en skadlig inverkan på din om-
givning.   
 GLAD PÅSK önskar  Björkö Samhällsförening
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Inför säsongen 2008 
Nu har det gått en månad på den nya säsongen som 
drar igång på allvar nu i februari.
Och vilken start vi har fått!! Seger i Isenta cup 
Stenungsund samt seger i Gustafs cup som alltid går 
av stapeln sista helgen i januari och är en oerhört 
prestigeladdad turnering för ö-lagen här ute. Att 
vinna Isenta cup var oerhört imponerande eftersom 
där är det nästan bara lag mellan div2 och div 5 med. 
Att vi slår ut Skärhamn div 2 samt Stenungsund div 
3 på vägen är oerhört strongt gjort.
När det gällde Gustafs cup så anmälde vi 3st lag till 
denna turnering och vår förhoppning var att 2st lag 
hade chansen att gå vidare från gruppspelet men 
tyvärr så lyckades vi inte upprepa fjolårets bedrift 
med 2st Björkölag i semifi nal. Men som alltid så är 
det bara 1st lag som kan vinna och det gjorde IFK 
Björkö med sitt första lag. Och som vi genomförde 
denna turnering. Det var bara Donsö i kvartsfi na-
len som lyckades med att skaka om oss ordentligt. 
Avgörandet fi ck ske med straffsparkar där Andreas 

i målet fi ck agera hjälte. För övrigt så släppte han in 
endast 2st mål på hela turneringen och det var detta 
som gjorde Björkö till slutsegrare.
Ett nytt grepp hade införts av arrangörerna som för 
övrigt också var IFK Björkö, där det utsågs ett all 
star team. Detta var mycket uppskattat av spelarna 
som fi ck var sin t-shirt med all star team på ryggen. 
3st spelare av 5 kom från vinnande lag. 
Som sagt IFK Björkö stod också som arrangör av 
turneringen och till detta så fordras en stor insats av 
styrelse och medlemmar. Det är inte bara att åka dit 
och trycka igång en klocka så är turneringen igång! 
Nä här ligger det mycket jobb bakom och om jag 
räknar rätt så har vi engagerat c:a 50 personer i detta 
arrangemang vilket vi givetvis är oerhört tacksamma 
för. 
Nu ser vi fram emot ungdomsturneringen också som 
går av stapeln i mitten på april (mer info på hemsi-
dan senare) och som vi också arrangerar och spelas i 
Öckerö ishall.
Nu är inomhussäsongen över och vi ser fram emot 
seriepremiären den 16/4 mot Hisings-Backa borta 
samt hemma söndagen den 20/4 och då hälsar vi 
samtliga Björköbor välkomna till denna historiska 
Div 4 premiär på Björkövallen.

Vi hälsar även samtliga medlemmar 
välkomna till årsmötet som går av 
stapeln lördagen den 1/3 kl 14.00
                                 
Ulf Andreasson

                                                                            

   Får ni oväntat besök?
  Ring! 

  Vandrarhemmet Skepp o Hoj
     Tel 031-961619      info@badhotellet .nu

Christina Ahlberg Tel 031-961900,  0730-605999
Marilyn Lidebo Tel  031-961204,  0703-870295 

Björkö Hälsocenter
Is & Marins hus i Björkö hamn.

Våren är här!
                  Hur mår din kropp?
   Det är dags för en uppfriskning.
   Vi erbjuder välgörande massge, 
   zonterapi, akupunktur.
Ett tips!
Ge dig själv en 
kroppsupplevelse.
Eller ge ett Presentkort 
till  en vän?     Vi utför även vaxning.

   Vi erbjuder välgörande massge, 
   zonterapi, akupunktur.

Vi utför även vaxning.
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Kalendarium - se även anslagstavlorna

BJÖRKÖ KYRKA
6 mars och 24 april 19.00-21.00 Nysatsning i Björkö 
Kyrka- After-work- mötesplats för kvinnor. 
Ett  lokalt initiativ  med avslappning, ord på vägen i still-
hetens rum, en god måltid och enkel samvaro.
Inbjudarna; Ewa-Karin, Gunhild, Birgitta och Maria  väl-
komnar med att citera Peter Le Marc:
”Det är så gott att må gott igen... ” 
Ingen kan ha undgått den nya orgeln i BJörkö Kyrka, men 
många har ännu inte hört den!
9 mars 18.00 spelar Frederik Ogéus, tidigare kantor här,  
Mariamusik
 16 mars lämnas bössor till Lutherhjälpen.
17-19 mars kl 19.00 Ekumeniska andakter i stilla 
måndag och onsdag i Missionskyrkan  och tisdag i 
Svenska Kyrkan med orgelmeditation.
Annandag Påsk 1800 Annorlunda påskgudstjänst Em-
maus-mässa med Karolina Sandros, Anette Andersson och 
Maria Lilja
3 april 19.00 Årsmöte Björkö Kyrka
20 april 18.00 spelar Josef Szaller  ”Toner om glädje och 
sorg” med Åsa Davidsson .

MISSIONSKYRKAN
1.3 kl 15  VÅFFELMARKNAD med lotterier, servering
2.3 kl 17  SÖNDAGKVÄLL I SKUTAN: ”Indien i mitt 
hjärta!”, Billy Johansson.
13.3  kl 16  KAFFEKALAS för daglediga, Kulturskolans 
gitarrelever underhåller
15.3 kl 11-14   PILGRIMSVANDRING. Samling nedanför 
Missionskyrkan; bra kläder och matsäck! Pilgrimsmässa. 
Tema: Kärlekens väg.
 30.3 kl 17 SÖNDAGKVÄLL I SKUTAN: Psalmtoppen. 
Vi sjunger, lyssnar och röstar fram de tio mest älskade 
sångerna.
2.4 kl 20 Coaching för tonåringar: CIVIL OLYDNAD 
-VAD ÄR DET?
 Gäst: Pär Herngren, fredsaktivist
20.4 kl 11  Vill du bli medlem i missionskyrkan? -
Välkommen att tala med pastor Lena.
27.4 kl 17 SÖNDAGKVÄLL I SKUTAN: Vad är bön, 
egentligen?!  Musik och meditation, ungdomars och äldres 
tankar och böner.
30.4 kl 19 VALBORGSMÄSSOAFTON i Skutan

1 maj 7.30 GÖKOTTA  Vita Sten med kaffekorg på 
Kristi himmelsfärds dag. Christer Holmer. (Vid regn i Missionskyrkan.)

 Skarviksv. 2  430 94 Bohus Björkö  Tel. 929410      
 Tider, program bokning av konferenser, fester, bröllop m.m. på www.seasidebjorko.se      
 E-MAIL: info@seasidebjorko.se

En skön stund med en 
räkmacka och en öl  med 
en fi n koll på ”E 6.an”
Eller en romantisk kväll
med god mat och dryck 
i solnedgången.
Kan man ha det bättre?

Vi bjuder på havets 
läckerheter, buffé och 
a la carte
Bara att välja.
Dessutom ibland 
musikaliska 
gästframträdanden.
Se anslagstavlan.

    Vi smygstartar 
    i slutet av mars!

                  


