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Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

Våra barn - vår framtid. Vilken värld lämnar vi över till dem?



 

Inbjudan!
Björkö Samhällsförening 

håller årsmöte

Onsdag 25 mars kl. 18.30 
i Västergårds By

Förutom sedvanliga 
årsmötesärenden 

är det dags att fråga:
 

Hur vill vi ha det längs 
Skjutbanestigen?

Kom och ge dina förslag!

Välkommen!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Björkö Samhällsförening, 

verksamhetsåret 2008

Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom 
årsmötet, haft 11 protokollförda möten. 
Föreningens tidning Björkö-Nytt utkom också i år 
med fyra nummer, med stadigt ökad storlek och 
innehåll. Under året har styrelsen dessutom öppnat 
en ny Hemsida för Björköbor och andra. Adressen 
är, som tidigare www.bohus-bjorko.se. 
Föreningen är remissorgan till kommunen och 
vi har deltagit i kommunens informations- och 
dialogmöten med ö-/byråden och därigenom 
hållit oss underrättade, för Björköbornas del, om 
kommunens arbete.
Öckerö kommun har under året tagit beslut om att 
Björkö Samhällsförening, liksom övriga ö-/byråd i 
kommunen fortsättningsvis kommer att få ett årligt 
demokratibidrag och styrelsen har valt att använda 
detta till kostnaderna för vår hemsida.
• Det arbete som påbörjades förra året när 
det gäller säker trafik på Skarviksvägen, resulterade 

i två ”midjor” vid hållplatserna Fotbollsplan och 
Samsmarka. Ambitionen är att hastigheten skall 
minska och säkerheten för gångtrafikanter öka. 
Kommunen skall utvärdera resultatet av åtgärden.
• Vi hade också kontakt med skolledningen 
på Björkö för att höra om deras syn på barnens 
väg till skolan. Där meddelade man att man var 
angelägen om att få till stånd en gång-/cykelled till 
Västergårdsskolan.
• Vårt Medborgarförslag till kommunen om 
bättre tillgänglighet till Klarviks badplats besvarades 
med att kommunen inte kan åstadkomma en bättre 
tillfart eftersom det är privat mark på båda sidor.
Den badplats som har bra tillgänglighet, dock inte 
lämplig för små barn, är Tors Holme och där har vi 
nu fått pengar inom EU-bidraget att bygga en stege 
ifrån ”bron” där så många hoppar och uppehåller sig.
• I detta sammanhang får vi tyvärr notera att 
det inte blev någon simskola i år, eftersom det inte 
gick att få tag på någon simlärare.
• Företrädare för kommunens 
Räddningstjänst besökte styrelsen på hösten 
eftersom de hade stora svårigheter att påverka SOS 
Alarm för att förbättra svarstiderna vid larm. Nu 
undrade man om Björkö Samhällsförening kunde 
vara en pådrivare från ”brukar-nivå”. Styrelsen 
tog kontakt med media och under tiden hade 
kommunledningen lyckats få respons hos SOS 
Alarm och andra berörda – detta hade skett även i 
andra delar av landet. Så småningom meddelades att 
förbättringsarbete skulle starta.
• Under året har styrelsen lagt en hel del tid 
på att öppna en ny hemsida, eftersom den gamla har 
varit väldigt eftersatt. Vi har valt en enkel variant, 
som vi har möjlighet att sköta själva i styrelsen och 
som kan uppgraderas efterhand när vi blir säkrare på 
att arbeta med den. Det känns väldigt bra att Björkö 
åter har en egen hemsida, där vi lätt och enkelt 
kan komma ut med information till så många som 
möjligt. Vi hoppas att den skall bli välbesökt!
• Också styrelsens arbete med att söka EU-
bidrag för upprustning av ”Skjutbanestigen” kröntes 
med framgång i slutet av sommaren.
Dessförinnan hade vi samlat intresserade och 
berörda ur olika grupperingar på ön för att diskutera 
fram en fungerande projektplan. Sedan vidtog ett 
rejält men roligt arbete med att röja av kanterna 
längs stigen och när vi hade fått EU-bidraget kunde 
vi leja Gert Knutsson för att göra ett fantastiskt 
arbete med att lägga ut vandringsleden.
Det har glatt oss mycket att få så mycket positiva 
kommentarer till detta projekt och att se hur väl 
stigen och omgivningarna nu utnyttjas! Till våren 



 3 
vidtar arbetet med olika ”trivselinslag” utefter 
stigen.
• Vi har även börjat placera ut 
hänvisningsskyltar längs vandringslederna på ön, 
för att samordna lederna med vandringskartan, som 
finns med i sommarnumret av Björkö-Nytt. Detta för 
att det skall vara lätt att ta sig fram i naturområdena 
på ön. Också detta arbete kommer att fortsätta.
Vi har även haft samarbete med Turistbyrån på 
Öckerö för att aktualisera informationen om Björkö 
på deras hemsida och på turistbroschyrer mm.
Från årets verksamhet kan även nämnas att:
• vi även i år var ekonomiska garanter för 
det vackra nyårsfyrverkeriet, det tionde i ordningen, 
samt var medarrangörer för ”Björködialogen”, 
vid två tillfällen; vi har fört över 10 000 kronor 
till Hembygdsföreningens va-projekt, så som 
det beslutades på årsmötet 2007; de kvarvarande 
pengarna från nedläggningen av Björkö Hem & 
Skola har nu delats ut, till fritidsverksamheten på 
skolan;
• samarbetet med ansvariga för Björköfärjan 
har också i år varit gott och vi har träffats för att 
stämma av färjeservicen. 
• säkert var vi också delaktiga i att Västtrafik 
förbättrade ett par bussförbindelser till Göteborg.
Också i år genomfördes den årliga städdagen. Vi 
hoppas att den dåliga uppslutningen denna gången 
var ett undantag, eftersom detta är en verksamhet 
där vi brukar se ett stort engagemang från välvilliga 
öbor, något som är ganska unikt idag. Glädjande 
är däremot att flera Björköbor välvilligt ställer 
upp med praktiska handtag, som att röja upp i 
naturen, ansvara för badstegar och ”pausbänkar”, 
och allehanda andra uppdrag för att göra Björkö till 
en trivsam ö. I Samhällsföreningens styrelse är ett 
sådant bevis på samhällsansvar mycket uppskattat!
   Det har varit mycket stimulerande att kunna 
engagera sig för Björkös bästa i olika sammanhang. 
Att därtill uppleva att övriga Björköbor är positiva 
till att bidra till trivseln, både genom medlemskapet 
i föreningen och genom olika insatser för en god 
miljö, gör det extra meningsfullt. Vi tackar alla 
medlemmar och medaktörer för ett givande år och 
hoppas att också kommande styrelse får uppleva ett 
positivt och fruktbärande arbete!

Bohus Björkö, 31 december 2008
Styrelsen för Björkö Samhällsförening
Helena Larsson, Conny Nylén, Bosse Aronsson, 
Lars-Erik Kihlman, Christina Ahlberg, Lena 
Arvidsson, Peter Domini, Kenneth Kyldahl, 
Madeleine Persson, Jon Pierre, Rebecca Zandén

Spontan folkfest uppe vid Näcken.

Någon snö kom det aldrig på jullovet, men det är vi 
väl vana vid nuförtiden?! Men vi fick några soliga 
dagar med flera minusgrader både dag som natt! Det 
innebar att det blev is på våra dammar!
Djungeltelegrafen gick över hela ön! – Vi kan åka 
skridskor på dammarna!
Från nyårsdagen och veckan därefter samlades 
massor med folk uppe vid Näckrosdammarna. 
Den nya stigen gjorde att många kom förbi och såg 
isarna för att snabbt kila hem och hämta skridskor.
Hela isen var full med folk, barn som vuxna. 
Skridskor lånades kors och tvärs alla ville ju testa att 
åka!
Vid Näckrosdammen användes den befintliga grillen 
flitigt för korv, hamburgare och även stekning av 
pytt i panna.
Jag vill faktiskt kalla det för en spontan folkfest! 
Ett minne vi lever länge på.
                                               Madeleine Persson
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Skydda våra barn det är 
det käraste vi har!

Håll 30 när det är 
trettio.
Håll 50 när det 
är femtio och kör 
med omdöme 
resten av vägen.
Det går en färja 
till!

 En hälsning från BSF ordförande. 
Ljuset och våren kommer närmare! Lika 
fantastiskt och nytt för varje år, det är märkligt!
Och med våren följer obligatoriska årsmöten 
– och även planeringen för säsongens arbete på 
Skjutbanestigen.

Temat på Samhällsföreningens årsmöte 
blir just att vi – alla tillsammans – skall komma 
fram till hur vi vill att området längs stigen skall 
utformas. 

Kom därför och dela med dig av dina tankar! 
Eller hör av dig till styrelsen om du har några 
intressanta minnen eller foton av livet utefter 
stigen. Sådant kan vara roligt att beskriva på 
informationstavlor t ex.

På årsmötet kommer vi detta år att ”byta 
besättning” till hälften. Det är inte ofta vår 
valberedning har att leta fram alla fem avgående 
ledamotsposterna. Oftast är det någon som stannar 
kvar på omval. Dessutom kommer vår utmärkte 
och trogne kassör, Bosse Aronsson, att lämna det 
uppdraget och därför behöver vi få in en ledamot 
som kan ta på sig det uppdraget. 

Vi vädjar till dig som har ett hjärta för 
Samhällsföreningens arbete att ställa upp i ett 
styrelsearbete (enbart ledamot eller kassör) – hör 
av dig till valberedarna: Kenneth Carlsson, tfn 
929232, Sven Hofving, tfn 929066 eller Anna-
Karin Björkman, tfn 961212.

Vi har också – när vi nu granskar föreningens 
resultat – funnit att det var tokigt att inte lägga i 
en inbetalningsavi i tidningen förra året. Därmed 
förlorade vi väldigt många medlems-avgifter. 
Detta rättar vi till i år och vi vädjar nu till er 
att komma ihåg att betala medlemsavgift 
till föreningen! Detta är viktigt! Endast med 
medlemsintäkterna kan vi fortsätta driva Björkö-
frågor i kommunen, ge ut vår egen tidning Björkö-
Nytt, hålla vår hemsida www.bohus-bjorko.se och 
arbeta för att Björkö skall vara ett trivsamt och 
fungerande samhälle att leva i

Och – apropå ett trivsamt samhälle – vi hoppas 
verkligen att DU kommer med på vår årliga 
STÄDDAG den 18 april! Det var inte så roligt att 
uppleva att det var så få som ville engagera sig för 
detta förra året – men vi hoppas att det blir större 
uppslutning, roligare gemenskap och en vårfin 
ö detta år! Håll ögonen öppna för ett kommande 
anslag!
En skön vår önskar jag er alla!
Helena Larsson  Björkö samhällsförening 

 Kom och lek med oss!
Till hösten har vi på kooperativet Björkdungen 
några platser lediga i vår barngrupp. 
På vår förskola arbetar vi efter gällande läroplan 
(Lpfö -98), men vi har även stort fokus på 
utomhuspedagogik med Ur & Skur som förebild. 
Genom att personal, föräldrar och barn samarbetar 
skapar vi en trygghet och ett stort nätverk för 
kommande generation. 
Är ni nyfikna på vårt dagis? Vill ni ställa upp er i 
kö hos oss? 
Då är ni hjärtligt välkomna in, när som helst! 
Vi bjuder också in till Öppet Hus, Söndagen den 5 
april kl. 11.00 
där ni kan kika runt, ställa frågor och dricka en 
kopp kaffe.

http://www.bohus-bjorko.se
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Räddningstjänst på Björkö
På Björkö har vi en så kallad ”deltidsbrandkår” 
med 12 brandmän som delar på beredskapen. 
Vi ingår som en framskjuten enhet i Öckerö 
räddningstjänst och på vår ö finns ständigt en 
jourstyrka på två personer som har beredskap. 
Var sjätte vecka går man på sin jour och då skall 
man vara tillgänglig dygnet runt samt hålla sig 
inom närområdet så att man snabbt kan ta sig ner 
till stationen. Från det att larm går, som skickas 
till personsökare, skall styrkan inom fem minuter 
vara på väg mot olycksplatsen. Vid stort larm 
gäller fri inryckning, dvs. att även de som ej har 
beredskap åker ut på larmet. Stort larm kan gälla 
villabrand, gräsbrand, automatlarm, trafikolycka 
eller någon annan olycka som kräver fler personal 
för att utföra alla uppgifter. Stora larm går även till 
Öckeröstyrkan som börjar åka mot Björkö för att 
stötta oss om vi behöver hjälp.

Statistiskt har vi mellan 8-9 stora larm/år, men 
vi åker desto oftare på IVPA larm. De senaste 
åren ligger vi på mellan 20-30 sådana larm/år. 
IVPA står för I Väntan På Ambulans. Detta är 
något som finns framförallt i glesbygden där 
ambulansen har lång körtid fram till patienten 
medan deltidskåren finns runt hörnet. Detta var 
något som Samhällsföreningen på Björkö fick upp 
ögonen för och tog initiativ till att införa. Detta 
utmynnade i att vi på Björkö kunde påbörja dessa 
uppgifter 2002 och det är sedan en tid mer eller 
mindre genomfört i hela kommunen. 
Den största anledningen för att vi som 
deltidsbrandmän åker på sjukvårdslarm är 
tidsvinsten. Ambulansen som utgår från Öckerö 
eller Torslanda har en längre körtid i förhållande 

till den tid det tar för oss att vara på plats vid ett 
larm. Meningen är då att vi skall vara på plats 
före ambulansen och kunna hjälpa den eller de 
som blivit drabbade. Vi har givetvis inte den 
kompetens som ambulanspersonalen har, men att 
någon kommer och gör något kan vara till stor 
hjälp för den som väntar.
Brandmännen på Björkö tycker att detta är 
ett viktigt uppdrag och har sedan starten allt 
eftersom önskat kunna hjälpa till ännu mera. 
Vi har framfört önskemål och efterhand fått 
mer utbildning och utrustning för att kunna 
vidareutveckla oss. När vi gör dessa uppdrag 
görs detta på entreprenad, enligt avtal med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Dom 
har lyssnat på våra önskemål och förstått att 
vårt arbete är viktigt så nu har vi även fått 
delegation för att kunna ge syrgas samt använda 
en deffibrillator.
Under den tid vi åkt på IVPA-larm, har känslan 
varit att vi får uppskattning för det vi kan hjälpa 
till med och att samarbetet med bl.a. ambulans 
mm. fungerar mycket bra. Vid en del prioriterade 
larm skickas även ambulanshelikoptern om 
den är tillgänglig, då har vi ett läkarlag på plats 
ungefär samtidigt som ambulans. 
Om man ser tillbaka några år, efter det att 
ambulanshelikoptern började sin verksamhet, 
och vi började åka på IVPA, så har vi med god 
hjälp av samhällsföreningen och dess möjlighet 
att påverka, höjt nivån avsevärt på den hjälp man 
får de gånger man som mest behöver den.

                                     Björkö deltidsbrandkår



Öckerö kommuns reglemente för påskeldar

För att få elda krävs dispens från eldningsför-
bud och markägarens tillstånd. Dispens skall 
sökas i god tid innan. Ansökan om dispens görs 
hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 an-
vänts riskerar genomgå förändringar 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 
fortplantningsorganen 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 tra-
dition de faktiskt är, ska man tänka på följande: 
Elda inte sådant som har en skadlig inverkan på 
din omgivning.
                                             BSF önskar Glad Påsk!
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BJÖRKÖDYKARNAS KALENDER  2009
Årsmöte med bildvisning den 15 mars kl 16.00
I Båtklubbens hus.
Vårdykhelg i april. 
Open water. Grundkurs start i maj. 
Tisdagsdyk-utfärder start april-maj. 
Dykvecka i Karlstad dykklubb i juli. 
Besök av Karlstad dykklubb i september. 
Björködykarna anordnar för första gången 
grundkurs i dykning.
Kursen sträcker sig över två veckor där  teori varvas 
med praktiska övningar.  Kursen avslutas i mitten 
av maj med en helg av utomhusdyk.  Du lånar all 
utrustning som behövs utan fenor, mask & snorkel. 
Kontakta Tommy Unger för info & anmälan, 
epost: t.un@telia.com eller tel: 0709-119865. 
Se även anslagstavlor!

Björkö Is & Marin

                                        Tel 031-929184  www.bjorkoismarin.se

*

Styrelsen för Björkö Hembygdsförening
tackar alla som på olika sätt bidraget till hembygdsgårdens vatten och avlopp. Vi tackar extra Hans 
Olofsson, Holmens Bygg, Tryggve Folkesson, Sture Olssons El, Mats Eriksson, Håkan Axelsson, 
Gillholm & Staf, Knippla Rörmakeri och framför allt Jimmy, Anders och Sonny Knutsson.
Vi tackar även Björkö Schakt och Donalds Sprängtjänst för väl utfört arbete.

- Dags för vårutrustning av din båt/motor.        -  Vi utför motorarbeten, spec. Volvo Penta. 
- Försäljning av reservdelar, oljor m.m.            -  Kranlyft.
- Is till fabriksförsäljning.                                  - Öppet vardagar 8.00 - 17.00
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En båt för landkrabbor
”När vi leker i båten brukar vi leka mamma, 
pappa, barn. Pappan fi skar och jag som är 
mamma kör. Ibland stoppar jag båten.” 
Det här berättar Karin för mig då jag frågar 
vad barnen på Förskolan Björkdungen brukar 
använda båten i trädgården till.

När vår gamla båt var tvungen att lämna oss, för 
att den hade blivit för farlig lämnade den ett hål 
hos oss, inte bara i trädgården utan även i våra 
barns lekar. Personalen försökte glatt inspirera 
till andra lekar men båten var ändå saknad.
Så en dag kom en ”båtängel” till oss på 
Förskolan Björkdungen. 
”Jag har fått en båt som ni kan få. Jag levererar 
den till förskolan och jag ställer även upp med 
färg.” Lyckan var gjord hos barnen.
Nu ligger båten åter vid sin brygga i trädgården 
och lyser vackert gul. Barnen kan leka sina 

lekar kring båten där rollerna är olika från dag 
till dag och där motoriken tränas då barnen 
skuttar ur och i båten. 
Vi vill med dessa ord tacka ”Marianne” och 
”Ställnings- Göte” för att de har gett våra barn 
glädjen att få leka i en båt där man inte kan 
ramla i vattnet. 
                                                     Ingrid Ploghed

Miljörutan!
Nya krav på batteri-inlämning.
Från årsskiftet införs producentansvar för batterier, enligt ett regeringsbeslut. 
Samtidigt ställs högre krav på insamling och återvinning av batterierna. Enligt en ny förordning ska 
producenterna samla in fl er batterier än i dag. 
Kraven höjs succesivt och från 2016 ska 75% av alla småbatterier samlas in. 
Redan nästa år ska 95% av alla övriga batterier, bland annat bilbatterier, tas om hand och återvinnas. 
De reglerna är en anpassning till EU.s nya batteriderektiv. (TT)

Björkö Hotell
RESTAURANG � KONFERENS � EVENT � VANDRARHEM

21 mars Bob Lanois

24 April Uno Svenningsson

Har du fullt i gästrummet? 
Ring 961619 - Vi har öppet!

ny hemsida på www.bjorkohotell.se

Inte viktigt men kanske roligt att veta!
Alla enkronor som tillverkas i år får ett 
speciellt motiv på baksidan med anledning 
av att det är 200 år sedan Finland skildes från 
Sverige. 
Carl XVI Gustav kommer fortfarande att 
regera på myntets framsida, men på baksidan 
fi nns ett motiv av ett hav som ska symbolisera 
den förbindelselänk som fortfarande fi nns 
mellan Sverige och Finland.
Runt myntets kant fi nns ett citat av den 
fi nländske poeten Johan Ludvig Runeberg: 
” Den underbara sagan om ett land på andra 
sidan hafet.”
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Fiskestatistik från Björkö 1941

I dessa tider med globala finanskriser och drastiska nedskärningar i både nationellt och 
internationellt fiske kanske det kan vara på sin plats att minnas hur det var när fisken gick till och 
det fanns rödspotta i fjordarna.

Följande uppgifter har jag hittat i ett dokument från Hamn och Fiskarföreningen Björkö 
Strandkassa u.p.a som tydligen förde statistik på fångsterna som öns fiskare drog upp ur havet.
Enligt samma dokument fanns det då 21 fiskebåtar större än 20 nettoton till ett värde av en miljon 
kronor samt 20 mindre motordrivna fiskebåtar värderade till 30 tusen kronor.

Då var det 125 yrkesfiskare och 50 binäringsfiskare på ön som enligt samma dokument hade 800 
invånare.

Fiskslag Fångstkilon Värde i kronor
Torsk 100.000 50.000
Vitling 150.000 60.000
Bergtunga 3.000 4.500
Piggvar 1.000 2.000
Hummer 200 300
Skarpsill 400.000 200.000
Räkor 1.000 2.000
Kolja 25.000 25.000
Rödspotta 10.000 15.000
Rödtunga 5.000 7.500
Slätvar 1.000 2.000
Sill 700.000 300.000
Långa 2.000 2.000
Flundra 100 300
Diverse fisk 350.000 129.600
Totalt 1.748.300 800.200

Detta ger ett genomsnittligt fångstvärde av lite drygt 38 tusen kronor brutto per fiskebåt. Det var 
inte så stora siffror på den tiden. För hummern fick fiskaren 1,50!!!!
                                                                                                                     Christer B. Alexandersson

Vårens leksaker är här!



Hur fångas fi sken som vi äter?
Trål
Två huvudtyper av trålar används. Bottentrål 
för    fi sk som lever på eller nära havsbotten 
och fl yttrål    för fi sk som lever eller 
uppehåller sig mellan botten och vattenytan 
(pelagiska fi skar). 
Vid bottentrålning, vilket i regel sker med ett 
fartyg, 
bogseras trålen fram över bottnen.

Trålen kan närmast 
liknas vid en strut som försetts med 
armar. På trålens överkant sitter plastkulor som 
håller upp överdelen av öppningen medan den 
undre delen tyngs ner av kätting eller andra 

Snörpvaden 
består av ett nät som kan vara upp till 2000 
meter långt och upp till 200 meter djupt. Dess 
överteln (överkant) är försedd med fl ytkroppar 
av kork eller liknande material, medan dess 
underteln (underkant) är försedd med tyngder, 
som kan bestå av bly. Snörpvaden läggs ut i 
en ring kring ett område, där man med ekolod 
eller sonar registrerat, att fi skstim befi nner 
sig. Snörpvaden läggs ut i en ring varefter 

Flyttrål tyngder För att hålla isär armarna på trålen 
används trållämmar (trålbord). Mellan dessa 
och trålen fi nns sveplinor som skrämmer fi sken 
in mot trålöppningen.
Beroende på vilket fi skslag som skall  fångas 
används olika stora maskor i trålen. Bottentrålsfi ske 
sker efter bland annat torsk, plattfi sk, havskräfta 
och räka. För fi ske efter havskräfta och räka har 
utvecklats selektiva trålar som sorterar ut fi sken och 
endast fångar målarten.
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Bottentrål

För att få en uppfattning om ringmurens storlek 
har man ritat in Göteborgs Sjöfartsmuseum i 
mitten.

besätningen drar ihop den undre delen av vaden 
(snörps) med hjälp av en vajer som går genom 
ringar längs vadens underteln.
Snörpvaden används i Nordostatlanten och i 
angränsande hav främst för fångst av mindre 
fi skarter, som går i stora stim, till exempel sill 
och makrill. 

Trålen kan närmast 

Flyttrål
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Öckerö kommuns byggnadsvårdspris 2008
Strandsjövägen 16 Bohus-Björkö
HISTORIA  Tidigare ägare: Huset uppfört av Per Larsson Bonde, Smögen och Charlotta Rabe, Björkö
Ernst och Lotten Edvardsson Eddie och Sonja Edvardsson (Eddie son till ovanstående)
Kristina (barnbarn till Eddie) och  Joakim Nyman
Husets källare var under två perioder (ungefär 1920 och 1930-talet) uthyrd till speceriaffär. Först till Johan 
och Hilda Svensson inflyttade från Hönö. Därefter till Kaleb Karlsson-Vallenstam, Björkö.
      Föreslaget av Björkö Hembygdsförening

 Årsmöte lördagen den 14 mars klockan 17.00 på Sea Side.
 Middag efteråt pris: 160 Kr/person.
 Anm. till Jeanette Gullstrand senast 28/2 helst via e-post.
 jeanette.gullstrand@bankbutik.se   Välkommen!
 Mer info på www.bjorkoroddklubb.se eller anslagstavlorna. 

Björkö 
Roddklubb

Björkö öring 2009
  1:a april går starten för Björköbornas egen fisketävling Björkö Öringen. Största spöfiskade havsöringen,         
  fångad mellan den 1/4-30/9 i Björkös
  kustvatten och dess närhet. Anmälan med vikt, längd och foto på firren görs till Skeppshandeln.         
  Sista åren har beståndet ökat men tänk på minimåttet 45cm! 
  Fint pris från Sölvkroken utlovas till segraren. Kommer Martin Samuelssons öring på 2.5kg från förra året 
  att slås?
  Ut och prova lyckan du oxså!                                                Skeppshandeln/ Sölvkroken

  Ni som tränar i idrottshallen - lägg era använda snusar i papperskorgarna
  - inte i duschen eller bakom ribbstolarna. 
  Hälsningar. Vi som kommer efter och får plocka upp!
                                                                                                   Madeleine    

 Björkö Båtklubb
 4 mars kl 19-00 - 21.00, föredrag med spännande bilder från jordenruntseglingen med ”Acapella”, lokal          
 Björkö Båtklubbs klubbhus, kostnadsfritt. 
 7 mars kl 18.00 - 19.00, årsmöte i Björkö Båtklubb, lokal Björkö Båtklubbs klubbhus, kaffe med dopp  
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Nu har” Johns” ( som man sade förr) eller 
rättare sagt ICA Nära som satsat stort, och har 
dessutom uppgraderat sortimentet med flera 
nyheter.
Många av nyheterna finns i någon av de 
energisnåla ”kyl/frysväggarna”
Det ger nu ett ännu ljusare och trevligare 
intryck när man kommer in i affären. Enligt 
enkäten som var ute på Björkö så ville 
kunderna bl.a. ha mer bröd att välja bland, 
därför bakar butiken mer bröd idag berättar 
Erik. Så även om man har satsat stort på att 
förnya butiken, så har man tack och lov samma 
trevliga personal. Dessutom har de fått en 
ergonomisk kassadisk för att spara armar och 
rygg. Så vi kunder önskar lycka till  2009 och i 
framtiden.

Koreansk Take-Away Restaurang

The real Korean food

Tel 031-961172
Skarviksvägen i Skeppshandelns hus

En semla, 
även kallad fastlags-
bulle, fettisdags-
bulle eller hetvägg
är en slags bulle av
ljust vetebröd med
mandelmassa.
Ordet semla var från början endast beteckningen 
på själva den ljusa vetebullen, utan fyllning. I 
Skåne och i andra delar av södra Sverige samt i de 
svenskspråkiga delarna av Finland kallas semla för 
fastlagsbulle. 
Semlan åts från början enbart på fettisdagen under 
fastlagen. Senare, när svenskarna inte längre brydde 
sig om att fasta före påsk, blev det tradition att äta 
den varje tisdag under fastans sju veckor. I dag 
har kommersialismen gjort att bageritillverkade 
semlor börjar säljas strax efter jul. Fastan skall enl. 
västkyrklig tradition börja vid askonsdagen och vara 
t.o.m. påsk.   Se Fasta på Firefox.

Bastutider.
Måndag: Damer hela dagen
Tisdag:   Herrar hela tiden.
Onsdag:  Damer hela dagen.
Torsdag: Herrar hela dagen.
Fredag:   Damer fm till 19.00
               Herrar 19.00 - 22.00
Lördag:  Herrar fm. till 14.00
               Damer 14.00- 18.00
Uthyrning medlemmar 18.00 - 22.00
Söndagar: Mix hela dagen.
Uthyrning medlemmar: 
(lörd. 18.00 - 22.00 200:-)
Gäster i medlems sälskap: 50:-/pers.

Medlemsavgift: 150:-
Inträdesavgift: 1.000:-

Nyckel finns att hämtas hos styrelsemedlemmarna:
Martin Samuelsson Pilvägen 8 961192
Tryggve Oleniusson Björkvägen 14 961127
Joakim Pettersson Skarviksvägen 28 0736-351566
Ove Eriksson Nyponvägen 8 575781
Conny Nylén Kyrkvägen 5 929202
Lotta Edvardsson Klarviksvägen 12 961976
Gunnar Frej Vitsippevägen 7 961056
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Pizzerian där alla trivs!
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med bar och rättigheter.
63 olika Pizzor med sallad och dricka. samt 
välsmakande Kebab och Lasagne.
Pizzerian verkar har blivit öns samlingspunkt.
Vi trivs i Björkö fina hamnmiljö 
och hoppas att du skall trivas med oss.

Vill du hellre äta hemma så ring 
och beställ tel 031-929383

Du kan hämta din Pizza  efter 15 minuter.     
Välkommen!

 

 Öppet alla dagar. 12.00 - 20.30
 Fred.-Lörd.          12.00 - 21.00
 Söndag.               12.00 - 20.30       

HAMNEN 
Björkö har en fantastiskt fin hamn med stora 
utvecklingsmöjligheter. Arbetet med en 
underhållsplan av den c:a 70-åriga
hamnen och hamnens framtida utveckling, 
i synnerhet de närmsta 5-7 åren, har varit 
uppe till diskussion under flera omgångar i 
styrelse och på årsmöten. 
En viktig förutsättning när planen utformas 
är naturligtvis hur upprustning och eventuell 
utbyggnad kan finansieras. Vid Hamnens 
årsmöte 2008 beslöts att undersöka 
Hamnföreningens medlemmars och 
Hamnens hyresgästers inställning till olika 
finansieringsmöjligheter. 
En enkät bifogades därför till fakturorna för 
båtplatser och sjöbodsarrenden som sändes 
ut i början på januari i år. Resultatet visade 
att drygt 80% (73 svar) är positiva till att 
bidra till finansieringen och 12% (11 svar) 
anser att bankfinansiering är att föredra, 
medan återstående (5 svar) ej kan ta 
ställning. Svarsfrekvensen var nästan 20% 
- vilket skall vara en normal svarsfrekvens i 
den här typen av enkäter. 
Men vad är det som skall göras i hamnen? 
Ja, för det första måste vi lösa ett antal 
akuta problem. Kajer måste förstärkas, 
bryggor måste byggas om eller rivas och 

pirarna måste lagas. Vi arbetar nu med att 
klarlägga vilka åtgärder som skall vidtas, 
uppskatta kostnaden för åtgärderna och 
försöka få klarhet i vilka bidrag vi kan 
förvänta oss att få. Detta är ett stort arbete 
och det måste göras innan vi kan lämna ett 
klart besked om hur mycket pengar som 
kommer att behövas. 
För det andra måste vi lägga fast rikt- 
linjerna för hur Hamnen skall utvecklas. 
För oss är det självklart att Hamnen skall 
förbli Björkös centrum och vi tycker det är 
lika självklart att näringslivet skall kunna 
utvecklas och att antalet båtplatser skall 
öka i takt med att innevånarantalet växer. 

Men vi måste också diskutera hur vi skall 
möta den ökande mängden besökare och 
vilken roll Björkö Hamn skall spela i den 
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Björkö

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

                   

         Skarviksvägen 48  tel 031-961022 
         250 m från hamnen           www.ica.se/bjorko

  
  

 

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

         0708-326565  www.bjorkomaskin.se
BJÖRKÖ MASKIN

        
                             
                       
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   

Vid den senaste ”nätverksträffen” den 10 
februari diskuterade vi bland annat hur vi 
bättre skall kunna marknadsföra Björkös 
verksamheter och kvaliteter bland våra 
besökare. Vi beslöt att gemensamt ta fram en 
enkel folder med en karta och en lista över 
de företag, aktiviteter och sevärdheter som 
fi nns på vår ö. Det fi nns så mycket positivt 
med Björkö men många som kommer 
hit vet inte om det. Denna trycksak skall  
fi nansieras av de medverkande och i sommar 
delas ut till våra båtgäster och läggas ut i 
våra butiker och restauranger. Hör av dig till 
Lars-Erik Kihlman (e-post: lars@runan.se), 
om du är intresserad av att vara med. 
Låt oss visa vad Björkö går för! 

Hasse Olofsson  

satsning som Öckerö kommun nu planerar 
att göra på turismen.
Hamnstyrelsen kommer att diskutera 
dessa frågor – hur skall hamnen utvecklas, 
i vilken takt skall den utvecklas och hur 
skall utvecklingen fi nansieras? – vid 
sitt styrelsemöte i slutet på februari och 
därefter kommer ett förslag att läggas 
fram till Hamnföreningens årsmöte i 
början på april. Förhoppningsvis kommer 
en diskussion och beslut till stånd på 
årsmötet så att arbete och planering kan 
bli mer konkret. För att förberedelserna 
till diskussionen och eventuella beslut 
på årsmötet skall bli så bra som möjligt, 
kommer dessa att publiceras på Björkö 
Hamns hemsida samt göras åtkomliga på 
vårt Bibliotek och i Skeppshandeln under 
mars månad.
                                    Hamnstyrelsen/
Hasse O. 

Råd före köp.
Du har ingen ångerrätt när du ingår ett avtal på stan. Om du till ezempel tecknar dig för ett 
mobiltelefon abonnemang, blir du ofta bunden i ett år eller mer.
Var misstänksam mot erbjudanden som låter osannolikt bra.
Om någon ber om din namnteckning bara för att skicka hem information, skriv inte på.
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Vi erbjuder totalentreprenader i form av 
snickeri, el, vvs, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten. Vi utför även 
både renoveringar och nybyggnationer.

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

Tack för gott arbete 
ni alla som skänkte pengar, bar fram 
och hjälpte till vid monteringen och 
som städade efter festen! 
Men framför allt David Peter!
Det 10:e fyrverkerit blev ett strålande 
scenario som sent skall glömmas.

Ett särskilt tack 
till våra sponsorer som har skickat 
in pengar via vårt bankgiro.
Elfast
Röd Korset, Björkökretsen
Björkö Schakt
Feskeboa
Lindgrens Teknik
Björkö Ventilationstjänst
Ulrike Heider & Paul Peeters
Björkö Is & Marin
Tromsö GG 168
Björkö Hembygdsförening
Björkö Missionsförsamling
Brittas Fix, Hälsö
Föreningen Hälsö Vänner
Björkö Kyrkostiftelse
S-G Almhöjd
Björkö Skeppshandel
Björkö Samhällsförening
Björkö Hamn
Eliassons Segelmakeri & Båtkapell

   
    Samhällsföreningen tackar dessutom     
   arrangörerna av Bådhusfesten för      
   gåvan på 2.500 kronor. Ett överskott   
   från medlemmarnas inträdesavgift.

Pröva-på-dag Dropp in!
         Sönd. 22 mars kl 10 -15  
Platsgaranti - ring förbokning. 
Medial coaching, massage, 
spikmatta, zonterapi, akupunktur.

10%  rabatt 22 mars - 3 maj.

www.bjorkohalsocenter.se
0730-605999  0703-870295
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  FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
  Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallad           

    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

 Skogsdikt.
En bonde han hade en skog så grön
Där gick han och gallrade utan lön
Och alla dom som i skogen bodde
Dom hade det gott - det växte och grodde.
Men så kom en dag en vägdirektör
Och skogen blev väg där bilarna kör
Och ingen bonde gick längre och gallrade.
På vägbolagets kontor satt man mest och 
skvallrade.
Så skogen den dör som skogar gör
När den skall förvaltas av vägdirektör.
Det vet ju alla som skogar känner
Att bonde och skog är nära vänner.
Här kunde dikten ha slutat till sist
Men så kom från Staden en miljöaktivist
Tog bild på bild av skogens förfall
Som kablades ut över Världen All.
Då nappade miljöförståsigpåare,
Journalister och TV-hallåare.
Alla hade samma tro - det var BILEN med sin 
förare - ! ??
Som blev dömd som skogsförstörare.
Domen över bilen den blev hård
Och det blev kris för både GM - och för Ford.
Så besannades på nytt
Det vi har lärt av tid som flytt -
- att vissen kvist från gran och tall
Kan få Imperier på fall.       
                                                 Folke Råghammar

SIMSKOLA

på björkö i sommar

Det planeras att ha simskola 
i Klarvik i sommar. Lärare är 
utbildade och går det enligt 
plan kommer de att inbjuda till 
simskola i sommar. 
Välkomna alla barn som vill lära 
sig simma och ta simmärken.
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Skarviksv. 3 430 94 Bohus Björkö Tel 031-929410. Tider, program, fester,
konferenser, bokning: seasidebjorko.se  E-mail:info@seasidebjorko.se  

Välkommen!
   Vi öppnar för säsongen lördagen den 14 mars då är det schlagerfest.
   Öppet: Lördag kl 17 - 22  Sönag kl 12 - 19

Nytt för i år
    Björkökortet. Mer info finns på vår hemsida  www.seasidebjorko.se
    After work fre. 27 mars och fre. 24 april  kl 17 - 23.
     
    

Kalendarie mars-maj
8 mars söndag kl 11 ”Tack Gode Gud för alla 
mammor!”  Temagudstjänst på internationella 
kvinnodagen i Björkö Kyrka Lena Sollerman,  
Flickkonfirmander och  Våga sjung kören sjunger.
15 mars söndag kl. 18 Musikgudstjänst Björkö 
Kyrka ”Stabat Mater” 
21 mars  lördag kl.1400 Lutherhjälpsbazar i Björkö 
Kyrka för Internationellt arbete. Servering, Lotteri 
22 mars kl 17 Söndagkväll i Skutan: ”Undrens tid 
är inte förbi”. Conny Nylén samtalar med Ingemar 
Alexanderson om märkvärdigheter i livet.
 29 mars söndag kl 18 Kulturkväll: ”Urguay-
enkel biljett”. berättar Ebba Nylén om sin praktik 
på förskolan Abuèlo Oscar.  Musik, mingel-mat.                    
5 april Palmsöndagen kl 11.00 Björkö Kyrka 
Familjegudstjänst i Palmens tecken.
Kaffe kl.18 i Skutan. Gemensam samtalskväll 
Palestina -Israel- Är fred möjligt? Gäst: Gustav 
Ödqvist. Conny Nyhlén visar bildspel från  Israel 
och Palestina.  
6-8 april kl 19 Gemensam andakter i Stilla 
veckan  Månd & Onsd i Björkö Kyrka tisdag i 
Missionskyrkan. Övriga påskgudstjänster som 
vanligt. Se anslag.

13 april Annandag påsk kl 11 Emmausmässa 
gemensamt i Björkö Kyrka 
16 april torsdag kl. 16 Dagledigträff i Skutan, 
19 april söndag kl 20  Konsert: ”Du å jag, livet!” 
med sångensemblen Iris, Betlehemskyrkan. Ledare: 
Carin Åkesson.
26 april kl. 11 Familjegudstjänst  med 
Skattgömmebarnen. Kyrkfika
kl 17 Söndagkväll i Skutan:” Sjung dig frisk!” Gäst: 
musikterapeut Birgitta Andersson.
30 april Gemensamt Valborgsfirande              
3 maj söndag kl 20  Ungdomsgudstjänst i 
Missionskyrkan
9 maj lördag kl 11-14 Pilgrimsvandring med 
matsäck. Start vid Missionskyrkan
10 maj  söndag kl 11 Friluftsgudstjänst med 
Hembygdsdraget vid Björkö Kyrka
14 maj torsdag kl 16 Dagledigträff i Björkö 
Församlingshem
21 maj Kristi Himmelsfärds Dag 07.30 Gökotta vid 
Vita sten. Vid regn i Björkö Kyrka
30 maj Pingstafton  kl 14 Ungdomens konfirmation 
i  Missionskyrkan
31 maj Pingstdagen  kl 11 Temamässa med 
konfirmanderna i Björkö Kyrka


