
Material till tidningen:
Medverka gärna med att skriva 
artikel eller insändare.
 Artiklar undertecknade av redak-
tionen är uttryck för BSF.s styrelses 
mening.
Redaktionen förbehåller sig rätten 
att förkorta och redigera insänt ma-
terial samt avstå från att publicera 
artiklar eller insändare.
För insänt material ansvaras ej.
Återlämnas efter överenskommelse

.Bli medlem i 
Björkö Samhällsförening.
Medlemsavg. 50:-/enskild person.
                       75:-/ hushåll.
                       PG: 4395551-7
www. bohus-bjorko.se.
samhallsforeningen@bohus-bjorko.se

Nästa tidning kommer  vecka 26
Materialdag  10 maj
Björkö-Nytt trycks hos Responstryck.

 Björkö-Nytt
Nummer 1 -  Årgång 11  2010

Nu går vi mot ljusare tider!

Björkö-Nytt ges ut av
 Björkö Samhällsförening.
Ansvarig utgivare:
Helena Larsson
Redaktion:
Helena Larsson, L-E Kihlman
Styrelsen för BSF
Tel 031 961620
430 94 Bohus Björkö
redaktionen@bohus-bjorko.se
Original, layout: och foto
L-E Kihlman, Sven Johansson



2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Björkö Samhällsförening - BSF

Verksamhetsåret 2009

Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom 
årsmötet, haft 12 protokollförda möten. 
Vi bjöd även in till ett medlemsmöte för att disku-
tera lokalbehovsutredningen ”Hållbart lärande”, 
för att få skolbarnsföräldrarnas syn på utredningen 
innan vi svarade på remissen.
        Föreningens tidning Björkö-Nytt utkom ock- 
så i år med fyra nummer, med rikt och uppskattat 
innehåll. Vår hemsida www.bohus-bjorko.se 
har fått en stabil form och är välbesökt. Här ges 
en mångsidig information till Björköbor och andra 
besökare. Vår ambition är ändå att utveckla och 
förbättra informationen och läsbarheten ytterli-
gare.
          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 kom-
munens arbete.
I år har vi lämnat yttrande både över Barn- och 
Utbildningsnämndens lokalbehovsutredning 
”Hållbart lärande”, över kommunens ”Vind-

bruksplan” och ”Plan för folkhälsa, säkerhet 
och trygghet”. Vi har även yttrat oss över planä-
renden som rör Björkö.
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.

•   Efter att två ”midjor” vid hållplatserna 
Fotbollsplan och Samsmarka blev byggda har 
styrelsen bestämt att nästa mål är att skapa säker 
skolväg till Västergårdsskolan. En begäran om 
gång-/cykelväg dit har ju inlämnats med jämna 
mellanrum till kommunen och vi gör nu ett nytt 
försök att få detta genomfört. Vi har meddelat 
ansvariga att det är Skarviksvägen som måste 
byggas om för att bli mer säker. Det har gjorts en 
hastighetsmätning, men resultatet har dröjt – men 
vi fortsätter arbetet!

•    En annan trafikfråga gällde ombygg-
naden av väg 155. Vi blev tipsade om att man 
hade planer på att göra om sista rondellen, vid 
Majvik, för att leda Hjuvikstrafiken förbi färje-
kön. Styrelsen skrev då ett svar till projektan-
svariga med begäran om att kön till Björköfärjan 
också bör ledas förbi Öckerö-kön. Här hade vi 
även med oss ö-råden på Grötö och Kalvsund. 
 
•    Vid färjeterminalerna har vi gjort en 
liten ”kupp”! Vi reagerade på att de stora 
turistinformationstavlorna knappast beskriver 
Björkö alls. Det händer att besökare kommer 
iland på Björkö och letar efter aktiviteter och då 
inser att man är tvungen att lämna Björkö, för 
”det verkar inte finnas något att göra på Björkö!” 
Därför har vi – på eget bevåg – klistrat över plat-
sen för ett foto med vår information om vad man 
kan göra på Björkö. Än har vi inte fått myndighe-
terna på oss!
•   Lagom till sommarvärmen kom den 
långa stegen vid bryggan till Tors Holme på 
plats och den blev mycket uppskattad. I detta 
sammanhang tackar vi alla steg- och bryggfaddrar 
som ansvarar för att stegar kommer i och upp. 
Tacket gäller också alla bänkfaddrar för våra vilo-
bänkar på ön. Styrelsen har förteckning över vilka 
faddrarna är, om ni behöver komma i kontakt med 
dem.Samhällsföreningen har även köpt en ute-
dusch som vi skall sätta upp på Tors Holme till 
badsäsongen.

Inbjudan
Björkö Samhällsförening 

håller årsmöte

Onsdag 24 mars kl. 18.30 
i Västergårds By

Vi kommer naturligtvis att ha
ett intressant programämne

men vad det blir 
informerar vi om senare.

Välkommen!
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•       Ansvaret för simskolan överfördes 
i år till Friluftsfrämjandet, eftersom denna verk-
samhet kan administreras bättre där. Och simskola 
blev det glädjande nog i år!
 •                   I år startade kommunen ett plan-
program som främst skall beröra området ”söder 
om hamnen”. Arbetet skall drivas i en ny form 
där flera olika boende- och verksamhetsgrupper 
skall diskutera fram en vision för hur man vill att 
Björkö skall fungera i framtiden. Visionsarbetet 
kallas för Björkö 2050 och skall avslutas under 
2010. Tanken är att man skall komma ifrån en 
långdragen planprocess.

•         EU-projektet ”Skjutbanestigen” 
har fortlöpt under året och det är glädjande att se 
hur utnyttjad och uppskattad denna vandringsled 
har blivit!
Under året har området formats fram, efter att 
stigen blev utlagd i grova drag. 
Arbetslag har röjt och ansat och den stora insatsen 
stod ”Schwarte Klo” för när de på 
sin arbetsdag röjde av från klubbstugan vid skjut-
banan, ner till viken. Där gjorde 
sedan Gert Knutsson ett jättejobb för att öppna 
hela strandängen, vilket kan ge en 
riktigt fin badvik till sommaren. Dessutom har 
Robertes intag nu röjts ur och 
jättehögar med ris har eldats upp. Som ”grädde på 
moset” har Tomas Johannesson 
tillverkat jättefina bänkar och bord, vilka vi har 
ställt ut på olika platser utefter stigen.
Nu börjar projekttiden lida mot sitt slut och kvar 
att göra är framför allt att få ut 
informationstavlor och kanske lite fler skyltar. 
Men arbetet med stigen bör ju 
egentligen aldrig ta slut – det är ju en pågående 
process att fortsätta att hålla stigen och
 området omkring öppet och välkomnande!

•         På hösten började vi även se en 
ljusning när det gällde åtkomsten till norra Björkö 
via Boviksvägen. Vid ett möte mellan vägfören-
ingen, kommunansvariga och Samhällsföreningen 
enades man om att öppna Boviksvägen efter det 
att kommunen tog över ansvaret för vägen fram 
till Ryds gårds marker. Där var markägarna till 
och med positiva till att pröva att inte sätta upp 
någon bom, endast skyltar som visade Enskild 
väg. Kommunen skulle också öppna en parke-
ringsplats vid ”grisefarmen”. Men tyvärr så drog 
sig vägföreningen tillbaka ur överenskommelsen 

och det ser ut som att tillgängligheten inte blir 
bättre än tidigare.

I övrigt kan nämnas att:
• för elfte året var vi ekonomiska garanter 
för Björkös vackra nyårsfyrverkeri;

• vi har sponsrat gemenskapsgruppen i 
Hemvärnsgården med lite kaffepengar;

• vi håller oss underrättade om utveckling-
en av ett seniorboende på Björkö och vi håller 
kontakt med läkarmottagningen, för att under-
söka om vi kan få mer läkarnärvaro här;

• samarbetet med ansvariga för Björkö-
färjan har också i år varit gott och vi har träffats 
för att stämma av färjeservicen;

•  kommunens ”naturvårdsgrupp” har fått 
ett tack för det stora jobb de lade ner på att 
återställa Slingan och stigen vid Mossen efter 
dom väldiga regnen på sommaren;

Också i år genomfördes Samhällsföreningens 
städdag med ett stort engagemang och gott resul-
tat. Det engagemang man möter hos Björköborna 
kan nog, tyvärr, sägas vara ganska unikt idag. 
Men vi är glada att det finns, för det är ju detta 
som gör att vi får en trivsam ö, ett samhälle som 
vi känner oss delaktiga i och vill värna om! Vi 
hoppas att det kan fortsätta på detta sätt!

Styrelsen upplever det som mycket stimulerande 
att arbeta för Björkös bästa i olika sammanhang. 
Att 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 upp-
leva ett positivt och fruktbärande arbete!

Bohus Björkö, 31 december 2009
Styrelsen för Björkö Samhällsförening
Helena Larsson, Kenneth Kyhldal, 
Eva Rosengren, Agneta Holmqvist, 
Lars-Erik Kihlman, Lena Arvidsson, 
Göran Billvall, Joacim Gustafsson, Johannes 
Jägrud, Joakim Månsson, Gunnel Wiström, 
Rebecca Zandén
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Att komma ihåg nästa år när vi pratar väder.

Hur var det förra året? Dé är kallare i år.
Men hade vi snö i januari?
Så kan det låta om ett år. För att underlätta samtalet 
och gissningarna så är här en del axplock från 2010 
års januari.
Januari 1942 var det -8,9°C
Januari 1987 var det -7,9°C
Januari 2010 var det -7,5°C
Januari 1977 var det  4,5°C varmt och
1989 5,6°C samt 2007 3,9°C
Och då talar vi om medeltemperatur i Sverige
I år var det upp till 50 cm tjock is i Björköfjorden 
och när man i mitten av januari sågade upp is runt 
en båt i innerhamnen var blocken 35 cm tjocka.
Fiskebåtarna fick lägga sig med aktern i kajen för 
att komma ut och Räddningskryssaren sjöräddning-
ens Astra fick köra fram och tillbaka i hamnen för 
att bryta  loss isen och göra det farbart.
Denna vinter är verkligen extrem.
Endast två dagar med temperatur över 0°
Inga stormar hindrade kylan att sprida sig. Våra 
vanliga ostliga vindar blev istället nordliga i slutet 
av januari enl. klimatforskare. 
Det blev en snörik månad och snödjupet i slutet 
av månaden gick upp till 25 cm innan mildare luft 
gjorde att snön lade sig tungt på marken, och det 
blev riktigt halt på vägarna.

I slutet av månaden var det full aktivitet på hamni-
sen. Stolparna som höll upp akterfästesvajern vid 
båtplatserna höll på att lyftas av isen så man fick 
såga och hacka loss isen runt om för att stolparna 
skulle falla tillbaka i sina hål. Väntar man för länge 
får man ett väldigt arbete till sommaren med att slå 
ned dem.  

Skolfärjorna slutade att gå från hamnen så barnen 
som inte gick i öns egen skola fick åka buss i stället 
till Framnäs och vidare till Öckerö.
Det blev vattenläckor både här och där.
Så fram med grytor och kastruller och fylla dem 
med vatten och dessutom spänner med snö för det 
vattnet som man skulle ”spola” med.
Var och en försökte skotta rent vid sin fastighet.
Man rekommenderade först handskottning sedan 
flis med 1° salt iblandat.
Det sägs att någon hade gått från Tumlehed till 
Björkö.



                FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN
    Specialitet: Olika sorters Lax samt egna sill - och skaldjurssallad  

 FESKEBOA       
 Inge och Leif
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ÖPPET:  Fred 10.00 - 19.00   Lörd 10.00 - 14.00   Bohus Björkö  Tel  Mob 0705 545420

Även om det kändes kallt och allmänt jobbigt så 
var det även storslagna och väldigt vackra vin-
tervyer.
T.o.m. rådjuren gick upp på Valeberget för att njuta 
av den snötäckta skärgården.
Men de som hade mest glädje av vintern var ändå 
barnen. 
De som var 5-6 år hade nog inte sett så mycket snö 
och inte gjort ängeln någon gång i sitt liv.
Det var tyvärr ingen  blank skridskois utan snön låg 
som ett täcke på både hamnis och insjöar.

I höstas hängde rönnbärsklasarna tunga och spådde 
på sitt stilla vis en bister vinter och de fick rätt.
De var faktiskt bättre än meteorologerna på att spå 
snö och kyla.
En del tog tillfället i akt och gick ut på isen och 
borrade hål för fiske.
Någon fick upp både vittling och sill.
Vår Feskeboa fick emellanåt fälla ned skärmarna 
för att inte fisken skulle frysa på disken.
Man är tacksam över att de stod ut i kylan och vi 
fick vår fisk och svarta vinbärssill.
Ja, ja, en och annan stack till värmen 14 dagar men 
det var han värd.

Det känns konstigt att när vi här på Björkö har 14 
- 15° kallt och en av de kallare januari på länge och 
övriga Europa noterar köldrekord, är det tvärtom 
på Grönland. Där har de haft den varmaste januari 
på ca 50 år.
Vi har full vinter med snö -Medan Canada står utan 
snö när de nu fått Vinter OS.
Här kan man åka skidor runt ön på isen.
Ja, detta var en ovanlig januari.
Och här är facit när vi pratar väder nästa år.

Kallt och ruggigt men solnedgången är vacker.

Vi har tillfälligt flyttat vagnen till  
platsen för gamla bastun för att 
en ny fiskaffär skall byggas där 
den gamla brann ned. 
Tel 929292 är (tillfälligt) ur bruk.
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Det sägs att man är inte riktig Björköbo om inte tre 
generationer har bott här.
Därför kan det vara intressant för en del att få lite 
kunskap från förr.
I den grå forntiden kallades öarna utanför Göta älvs 
mynning för ”Älvaskären” Omkring 4500 år f. Kr. 
kom jägare- och fiskarfolket hit från Danmark över 
Sydsverige. Till boplatser valdes sådana platser 
som gav skydd för västliga vindar. Björkö var sär-
skilt lämplig i detta hänseende.
Man har funnit boplatser från Ertebölletiden 
( 4500-3000 år f.Kr.) Björkö var den enda ön där 
några toppar stack upp ur havet. 
Boviks rös är en sådan topp som  stack upp över 
vattenytan. Hela Hisingen var en stor skärgård.

Går du Promenaden så stanna vid skylten Utsikt.
Tag en vandring upp till toppen så förstår du varför 
en av gravarna man hittat en gång låg här uppe.

Öckerö och Hönö låg vid denna tid till största delen 
under vattnet. Havet låg då omkr. 26 m högre än 
nu.
På Björkö har det bott människor 1000 år innan 
Egyptens pyramider började byggas.

Många fynd från 1400 f. Kr. och framåt har gjorts 
på Älvaskären.

Öcker- öar kallades förr ”Eiykryöarna” och var ett 
samhälle för rövare som angrep fartyg vilka kom 
ända från bl.a. från Spanien och drev handel med 
Kongahälla.
Säkert låg de och lurpassade vid Bovik innanför 
Ängholmen.

Vy över Bovik och Ängholmen

Öckeröarna intar en viktig plats i Bohusläns histo-
ria.
Urnamnet för Bohuslän är Alvhem sedemera kal-
las det Ranriket Viken var den vanligaste benäm-
ningen. Det var där Vikingarna bodde. Bohuslän är 
uppkallat efter Bohus slott, anlagt 1308.

Om man drömmer sig bort kan man se 100-tals 
norska drakskepp lägga sig i lä om Kalvsund för att 
invänta danska hären.
Innan Marstrand grundades, var Kalvsund, liksom 
Öckerö en lämplig samlingsplats för norska flottan.

Konungen kom en junidag 1257 med ett skepp som 
hade 30 roddare. Huvud och hals på gallionen var 
guldbeslagna. Såsom eld lyste i solen: ”huvudet”, 
vimplar och förgyllda sköldar på det kungliga far-
tyget.
Många var bataljerna vid Älvaskären t.o.m. år 1400
och många möten har hållits på Kalvsund. 

Under 300 år hade 12 konungar besökt Öckeröarna.

För den som inte är tredje generationen på Björkö.
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Första gången man får bestämda uppgifter angå-
ende Öckerö sockens befolkning är från 1528 i 
norska jordeböcker. Det kan vara av intresse att få 
veta namn och antal. Namnlängden upptar bara de 
vuxna männen.

Hönö: Hans Henrickssen, Claes, Oluf Ågesten, 
Hans, Lasse, Hans samt Jörgen (fattig)
Björkö: Birger Olsen, Offuild, Mattis Oluff Tor-
stensen, Jon Andersen samt Hagen (fattig)
Öckerö: Prästen Oluff Jonsen, Oluff på Öckerö, 
Gamle Jens och Jens på Öckerö.
Rörö: Oluff Bertsen.
Hyppeln: Peder.
Grötö:  Birger Mickelsen och Torkild.
Samt på okänd ö: Erich och Henrich.
Dessa 23  betalade tillsammans detta år 10 mark.

Kustlandskapet indelades i skeppslag (för försva-
ret) så långt in ”som laxen gick” Varje man på ett 
krigsfartyg  skulle förses med proviant samt med 
båge och tre tolfter pilar av dem som var hemma.
Dessa ålades betala ”ledingen” som under århund-
raden framåt blev en avgift även i fredstid.
Som vanligt tar man aldrig bort en tillfällig skatt.
                                                                           Red.
Sedan urminnes tider var folket på Älvaskären 
befriade från att till kyrkan ge tionde av säd, bo-
skap m.m. av den anledningen att den ”lösa, magra 
sandjorden” var så ofruktbar.
Man lämnade i stället pengar: 1 daler silvermynt 
per helt hemman.
T.ex. 1568 utgjorde skatt för 1/4 hemman en ”våla” 
torsk ( 10 st ) och 4 skilling (6 öre) Detta var 
”landsskydd” dvs. skuld till landet, staten.
Senare tillkom 1/2 skilling eller 6 penningar såsom 
”leding”. Se ovan.

På Öckerö växte fordom rik ekskog. ”Ek” heter på 
isländska ”eik” genitiv eikr. År 1276 skrev man 
Eikr eyia som blev Öckerö.
Det lågt liggande Hönö har berg, som liknas vid 
brynstenar. Detta ord heter på fornisländska ”hein”. 
Av ”Heinöy” blev slutligen Hönö.

Hälsö borde rätterligen stavas med två ”l” ty det är 
bebyggelsen vid en berghäll som bestämt namnet.

Ej lika övertygande är inte bevisen rörande Fogdö 
i stället för Fotö. Jordeboken för 1568 har ”Fuodö” 
(en ö som liknar en fot.) Inte förrän omkring 100 
år senare använder man formen ”Fougdö” i jorde-
boken.
Grötö är en plats där det finns mycket sten, sten-
rammel (grötigt) Gröt heter på isländska grjöt.

När en stor och liten ö ligger nära varandra brukar 
den mindre kallas ”kalv”- (en) 
Så egentligen bör öns namn vara ”Kalven” el-
ler ”Björkö kalv” och sundet emellan Kalvsund?   
Red.
Källö har sitt namn efter de många källsprången 
och Rörö efter rikedomen på vass i viken för 
längesedan

Så kommer vi slutligen till Björkö. En vanlig före-
ställning är att det funnits mycket björkskog.
Man har hittat mycke björkstammar i öns torv-
mossar. Men det finns också annan förklaring till 
namnet.
1399 hette ön Bjaerköy. Under 1500-talet var 
Bierckeöö, Bir(e)kö, ”Birka” och ”Bjaerk” han-
delstermer.
( jämför köpstaden Birka i Mälaren (skrevs Birkö 
på 1498)
 Man tror att Björkö liksom Brännö varit en mark-
nadsplats, där köpmän från olika håll samlats.
Själva läget har inbjudit till sådan köpenskap utan-
för Nordre älvs mynning och utefter farleden från 
och till Kongahälla, handelsstaden framför andra.    
Där köpmän ända från Medelhavsländerna möttes 
till stormarknad.

Detta var ett antal axplock ur boken Öckerö socken 
kapitlet ”Eiykryöarna under förhistorisk tid, 
vikinga- och medeltid..
Författaren är Nathan Odenvik från Björkö.

Hur kom önamnen till?
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 MBV är föreningen Mot Bättre Vetande

Astrid Finne

”Nu fyller vi affären 
med vårens produkter 
för hav och hem.
Välkommen”

 Hamnen 430 91 Bohus-Björkö Tel 031-961249,  skeppshandel@telia.com

 Björkö Båtklubb 
Årsmöte 6 mars kl 18.00 i Båtklubbens lokaler, 
Kustskeppareutbildning startar under våren, 
anmälan till Ove Eriksson tel 0707-190518, 
Allmän arbetsdag i Hamnen 17 april kl 

IFK Björkö
Skärgårdscupen är lottad och Björkö får i för-
sta matchen möta vinnaren mellan Styrsö och 
Hälsö den 29 juni.

Björkö Roddklubb
Årsmöte lördag 6 mars kl. 17.00 på Seaside. 
 Någon fråga att ta upp på årsmötet? 
Kontakta någon i styrelsen på telefon eller e-post.
 Det anordnas Musikquiz med mat efteråt. Kostnad    
169 kr för quiz, mat och en dryck, betalas på plats.    

Björkö Hembygdsförening
Vi har öppet varje lördag klockan 14.00-17.00 under 
juni t.o.m. augusti månad i Gamla skolan. 
Välkommen att se vår samling av föremål, foton och 
skrifter från det forna Bohus Björkö.

2010
Äggjakt: 2 april

Fixardagar: 11 april & 18 september
Korvgrillning: varje fredag 7 maj – 4 juni

Pumpajakt: 5 november
Tomtebesök: 19 december

Vill Du vara med och planera/genomföra 
en utav tillställningarna? 

Anmäl Dig till vår nya ordförande 
Helena Hjertberg-Kosterhed

0705-88 16 45

Välkommen!
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     8 april kl 16.00 i Församlingshemmet 
I morgon för sjuttio år sedan.

Dag Edvardsson, som gjort fi skemuseet på Hönö 

till vad det är idag, berättar vid dagledigträff 
om när kriget kom oss nära, vid Tysklands 
ockupation av våra grannländer 9 april 1940.
Välkommen till Björkö kyrka.

 Säker skolväg
Kommunen har utfört ännu en mätning av trafi ken 
på Björkö, den genomfördes på senhösten -09
Resultaten är nedslående! 
Vi redovisar här bilisternas framfart på Skarviksvä-
gen. Det är den sträcka där det saknas 
gång/cykelbana och hastighetsbegränsningen är 
30 km/h. 
Under en vecka passerade 3028 st bilar i riktning 
söderut mot färjan.  285 st höll sig inom 30 km/h, 
1296 st körde mellan 30-40 km/h, 1148 st mellan 
40-50 km/h, 249 st mellan 50-60 km/h, 39 st mellan 
60-70 km/h, 9 st mellan 70-80 km/h, en har kört i 
80-90 km/h och 
ytterligare en har kört i mellan 90-100 km/h. 

Under denna vecka körde 335st bilister så pass fort 
att körkortet skulle återkallas om de blivit ertappade, 
men det absolut värsta som kan hända är väl ändå 
om någon blir påkörd i dessa hastigheter. 
Tänk på att detta är en skolväg för barnen.  
Planera därför körningen på morgonen så att det 
fi nns gott om tid. Försök även visa hänsyn till övriga 
trafi kanter. Vad kommunen kommer att göra för en 
trygg och säker skolväg återstår att se, men att det 
fi nns underlag för åtgärder
råder det ingen som 
helst tvekan om.
. (Två mätställen på 
Bäckevägen gav 
likvärdigt resultat.)
  Styrelsen.

Majblommekommitten i Öckerö Kommun 
bildades 1916. Majblommeförbundet arbetar för att 
bekämpa barnfattigdomen i Sverige och vår slogan 
är ”barn hjälper barn”. Av de pengar som barnen i 
kommunen samlar in stannar ca 70 % i kommunen
 medan resterande går till produktionen av blommorna.
2009 års försäljning på Björkö är 30 050 kr, kommunens 
totala var på 43 819 kr. På Hönö, Öckerö och Hälsö 
skedde ingen försäljning p.g.a. att ansvariga vuxna 
saknades.
På fotot ser du: Sophia Hallberg, Emma Lysell
 (1 070 kr), Alice Mattsson, Ebba Knutsson, Nicola 
Larsson och Elin Kyldahl (2 400 kr).
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Tack David Peter för att du tar dig tid och organi-
serar ett av de snyggaste fyrverkerierna i Göteborg 
med omnejd.
Att se nästa hela befolkningen på Björkö nere i 
hamnen denna kväll är en höjdare.

2010

Ett stort tack till alla er på Björkö som gjort det 
möjligt att fi ra Nyåret med ett härligt fyrverkeri.
Ett speciellt tack till sponsorerna som stöttar fyr-
verkeriet.

IFK BJörkö
Björkö Schakt Hb
Hälsö Vänner
Britta Edefors, Hälsö 
Björkö Missionsförsamling
Ulrike Heider&Paul Peeters
Björkö Ventilationstjänst
Björkö Is&Marin
Björkö Roddklubb
Björkö Samhällsförening
Rolf Jonsson
Björkö Båtklubb
Jens Eliasson Segelmakeri
Tromsö/Per Alexandersson
Björkö Skeppshandel
Sven-Göran Almhöjd 
Hembygdsföreningen
Feskeboa
Björkö Hamn
Björkö Kyrkostiftelse

Det gick lite trögt i början med insamlingen.
Men när det blev offi ciellt förstod man hur mycket 
fyrverkeriet betyder för oss på Björkö för det som 
från början var 17.000 kronor  och inte räckte fullt 
ut för att täcka kostnaden räckte efter några dagar 
till betalning och ändå en grundplåt till nästa år.

En eloge till dig som tog fl askor/burkar med hem.
Men inte till dig som sköt raketer mot kaj och folk.

Trollviksvägen 8 430 94 Björkö  tel: 031-961911 
Mob: 0735-116838  E-post: trollvi@hotmail.com

Vi erbjuder: Totalentreprenader i form av 
snickeri, el vvs murarbete, fi nsnickeri, köksar-
beten, även renoveringar.

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

  
  

       
                             
                       
                              gör sitt bästa för 
                              att du skall trivas.   
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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

Stackars man!
Att gå ut klockan 10.00 på Nyårsdagen. 
Att hämta en sopsäck och sedan bege sig ned till 
hamnområdet för att städa efter fyrverkerifesten 
kan uppfattas olika hos olika människor.
Allra helst om man är 70+ och ser skäggig och 
skranglig ut.
Insamling av burkar, fl askor, raketdelar m.m. bör-
jade vid Sea Side. Man måste verkligen beundra 
alla som tog med sig fl askorna hem för här låg 
massor med korkar men inga fl askor. Papper och 
pinnar efter raketer fanns det gott om.
Nästan inga ölburkar. De urdruckna satt väl kvar 
i läppen på hemvägen så kallt som det hade varit 
denna Nyårsafton.
När nu den gamle mannen släpandes på en svart 
sopsäck närmade sig ett par som inte var från ön, 
de kanske bodde på hotellet, tittade de lite frågan-
de och sa vänligt god morgon.
Den gamle tänkte man får väl vara social så han 
svarade: ” Hej, det var inte mycket burkar och 
fl askor idag”.
Paret gick åt sitt håll och mannen åt sitt.
När hela hamnen var städad och städaren kom hem 
berättade han för sin fru att han mött ett par på 
vägen och talade om vad han hade sagt.
”Du store tid de trodde väl att du var fattig och 
gick upp på mornarna och samlade burkar för att 
dryga ut pensionen” sa hustrun.
Jaha, så paret gick antagligen vidare och muttrade 
”Stackars man”

Sens moral.
Akta dig för att vara social och tjänstvillig.

Öckerö kommuns reglemente för påskeldar
För att få elda krävs dispens från eldningsförbudet 
och markägarens tillstånd. Dispens skall sökas i 
god tid innan. Ansökan om dispens görs hos Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 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 förändringar som i sin tur utgör 
en risk för miljön. Genom en höjning av temperatu-
ren och tryck kan kolvätena i oljan bli cancerogena 
och ha en skadlig inverkan på fortplantningsorga-
nen hos organismerna. 
I gamla däck finns ofta en restprodukt från oljein-
dustrin som även den är cancerogen och inverkar 
skadligt på reproduktionsorganen. 
För att bibehålla påskefyrarna som den fina tradi-
tion 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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 HAMNEN
Vintern har låst hamnen i ett järngrepp. Isen ligger 
tjock och pressar bryggor, pålar och dykdalber och 
pirarna får sig nog också en rejäl omgång av frost-
sprängningar. Det är bara att hoppas på att skador-
na inte är för omfattande när isen har släppt.

Vi ser fram mot en arbetsfylld vår i år. Det fanns 
förra året en del bidrag att söka från EU/Jordbruks-
verket  och från Naturvårdsverket. Vi sökte och vi 
fick pengar.
  
Pengarna från Jordbruksverket tillsammans med ett 
bidrag från kommunen är avsedda för arbeten som 
underlättar för besökande komma till hamnen. De 
kommer att användas till förbättrade tilläggsmöj-
ligheter för besökande båtgäster och parkering för 
bilburna gäster.
Detta skall göras:
- Det gamla Nordöfärjeläget strax söder om 
Ångbåtsbryggan skall förstärkas och avvisarverket 
utmed Skeppshandelskajen skall bytas ut och kom-
pletteras med fler stegar.
- En flytbrygga skall läggas ut vid Skepps-
handelns bensin/oljetapp.
- Avvisarverket vid Ishuskajen skall förbätt-
ras så att kajen under sommarveckorna bättre kan 
användas av gästbåtar.
- Större delen av våra båtuppställningsytor 
skall asfalteras och markeras som parkeringsplatser 
för bilar och husvagnar.

Bidraget från naturvårdsverket är ett s.k. LOVA-bi-
drag, som skall användas för åtgärder som förbätt-
rar havsmiljön. För vår del innebär detta följande:
- En spolplatta för bottentvätt med tillhö-
rande reningsanläggning byggs i anslutning till 
kranen ungefär där vi idag lyfter upp våra båtar. 
Fr.o.m. 2011 är det ett krav från kommunen, att alla 
hamnar med båtupptag har en sådan anläggning
- En suganläggning för båttoalettavfall sätts 
upp vid Piren strax söder om Fiskebåtskajen. 
Detta är ett krav om vi skall behålla vår
Blå Flagg
Vi planerar just nu för alla dessa arbeten och hop-
pas på ett snabbt väderomslag och en tidig start på 
våren, så att huvuddelen av jobben kan göras inn-
an sommarens förväntade besökaranstormning. 

Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Nätverksträffen” i februari var välbesökt och vi 
diskuterade bland annat hur vi bättre skall kunna 
marknadsföra den stora och breda kompetens som 
finns på vår ö.  Vi beslöt att till att börja med ta 
fram ett broschyrblad med information både till 
bofasta och till besökare om vad vi kan, vad vi vet 
och vad vi säljer. Du som är intresserad av att med-
verka i broschyren tar lämpligen kontakt med nå-
gon i nätverket, t. ex Sven-Göran i vårt ICA Nära.
 
Vi diskuterade också innehållet på de informations-
tavlor som står på Lilla Varholmen och nere vid 
färjeläget Grönevik. Här vill vi ha bättre informa-
tion om Björkö. 

Onsdagen den 9 mars kl 19 kommer kommunens 
näringslivschef Katarina Stensryd hit för att in-
formera oss om kommunens näringsliv och om 
den satsning som nu görs på turismen. Vi kommer 
troligtvis att hålla till i Hemvärnsgården/Båtklubbs-
lokalen. Då får vi en bra möjlighet att ta upp och 
trycka på frågor som är angelägna för oss, t. ex. 
kommunikationen mellan öarna. Missa inte den! 
Du behöver inte vara näringsidkare för att komma. 
Mötet är öppet för alla som är intresserade av Björ-
kös utveckling. Mer information kommer på våra 
anslagstavlor.
  
Hasse Olofsson 

     på Björkö
  företagarna

Du är väl medlem i 
Björkö Samhällsförening?

Med ditt medlemskap kan vi
•  Hävda Björkös position i kommunen
•  Hålla Björkö med egen tidning – Björkö-Nytt
•  Administrera Björkös egen hemsida på nätet:   
   www.bohus-bjorko.se och därmed ha en öppen   
   demokratisk verksamhet
•  Arbeta för att göra Björkö till ett trivsamt sam-
hälle att leva i!
Medlemsavgift för år 2010 är 75 kronor för familj 
och 50 kronor för enskild medlem.
Plusgiro konto: 439 55 51 – 7  
Kom ihåg att skriva ditt namn på talongen!
Inbetalningskort kommer även att delas ut!
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1:a april går starten för Björköbornas egen fisktäv-
ling Björkö Öringen.
Största spöfångade havsöringen fångad mellan 
1/4-30/9 i vattnen runt ön.
Anmälan med vikt, längd och foto på firren görs 
till Skeppshandeln.
Sista åren har beståndet ökat men tänk på mini-
måttet 45 cm! 
Alla mindre öringar återutsätts efter att varsamt 
krokats av, då finns chansen att den växer till sig 
och kan fångas igen senare.
Fint pris från Sölvkroken utlovas till segraren.
Förra året, på premiärdagen 1/4 gick Magnus 
Edgren ner till viken vid återvinningsstationen. 
Öringen tog på flugan strax efter 12.00 och efter 
en lång kamp stod Magnus med en öring i håven 
som var 74 cm lång och vägde 4 kg! Denna blir 
svår att överträffa, men nu är det ny tävling och 
någonstans där ute går det stor öring som väntar 
på att överlistas. Ut och prova lyckan du oxså!
Skeppshandeln / Sölvkroken

Stort tack till alla som hjälper till.
Världens Barns kampanjledare Peter Hjukström 
gav de 10 öarna stort beröm och överräckte ett 
diplom till Arne Lernhag och kampanjsamordnarna 
i Öckerö kommun, Erik Johansson och Hans-Gö-
ran Pederson. Öckerö nådde nästan ett snitt på 100 
kronor per kommuninnevånare.
 I kronor räknat var det mer än i hela Stockholm. 

Varje år finns det ett pepparkaks-mästerverk  i 
fönstret hos Is & Marin. Varje år är det nya motiv. 
I år ser man Sjöfartsverkets Scandica och några 
som solar eller är det sälar? Vi har dolda talanger 
som borde vara med på Konstvågen 

GLÄDJE ELLER SORG? 
VI HJÄLPER DIG MED BLOMMOR FÖR ALLA 
TILLFÄLLEN
Välkommen in i butiken 
eller ring 031-976959 –
Vi erbjuder leverans 
direkt till Björkö!

”Försäljningen utanför Feskeboa, på Björkö, börjar i mars-april, vi ses! ”

                 Barn är värda allt!

             En sockerbagare....           Björkö Öringen 2010



14

Kamratskap, samarbete och hänsyn.
Tre viktiga ord för scouterna på Björkö.

Går man förbi Missionskyrkan en onsdagskväll 
vid sjutiden kan man råka på ett gäng grönklädda 
ivriga, stojande och entusiastiska barn. Detta är 
Björkös scouter! 
SMU-scouterna på Björkö har hållit på sedan bör-
jan av 80-talet och riktar sig till barn från klass fyra 
och uppåt. Nu är vi cirka 30 scouter.
Vi träffas en gång i veckan under terminerna och 
oftast åker vi på någon form av hajk eller läger på 
sommaren. På läger bygger vi från grunden upp vår 
boplats med bland annat vindskydd att sova i och 
kök med eldstad och matplats där vi kan laga vår 
mat och äta. 
Under terminerna handlar det mycket om att lära 
sig och träna på saker som man kommer att ha 
användning för när man åker på hajker och läger. 
Att klara sig ute i naturen, bygga upp olika typer av 
kök, hur får man lättast gör eld, vilken eld passar 

vilket tillfälle, matlagning över öppen eld eller på 
triangakök, att använda yxa och kniv är viktigt för 
en scout.
Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt 
och i år har vi hunnit med att tillverka snöskulptu-
rer, göra islyktor och ha ”mörkerspårning”.
Scouting handlar mycket om kamratskap, sam-
arbete och att ta hänsyn, detta jobbar vi med i 
våra patruller och man pratar om att ”learning by 
doing” är den bästa metoden. Vi har en mycket 
god gemenskap och vi har verkligen kul ihop i vår 
scoutkår här på Björkö och så vill vi att det skall 
förbli och det mycket goda förutsättningar med 
alla härliga scouter.
Det känns ganska häftigt att tänka på att vi dess-
utom är en del av en världsomspännande organi-
sation med 38 miljoner scouter i drygt 200 länder 
(uppg. Från 2007).

Scoutledarna SMU-scout Björkö

Ett glatt gäng scouter från 
Björkö samlade på förra 
sommarens läger Kvar-
nen, innan hemresa.
Bild: Maria Nejdesjö

ATT HYRA!
Kontors- och verksamhetslokal, 

ca 10 - 60 kvm. 
Uthyres i nybyggd fastighet i

 Björkö Hamn. 
Beräknad infl yttning 
till midsommar 2010

Vid intresse ring 0706-761965
Helen Hagberg
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Hej vänner!
Har nu läst min Björkö-Nytt och jag TACKAR för 
en jättefi n tidning!
 Vem har skrivit den fi na dikten ”Snöglitter”?
Det är så roligt att läsa Björkö-Nytt för där fi nns så 
mycket som intresserar mig och gör mig glad. Var 
får ni allt ifrån?!
 Kura skymning, snäckor, stjärnhimmel...  
Får mig att minnas den gång då jag tog en 
promenad till det obelysta Ryd en kväll, just för att 
se stjärnorna. Dit gick väl bra, men hem! Jag blev 
så bländad av allt ljus då jag närmade mig ”byn” 
att jag nästan kröp fram för att se vägen. Kändes 
inget vidare och senare tog jag med mig fi cklampa 
vid liknande utfärder.
Riktigt roligt var det att läsa om karusellen. Den 
berättade min mamma om, men jag  visste inte hur 
längesen det var. Jag föddes det året och var bara
två månader då, så några minnen av den har jag 
ju inte. Konstigt, det är som om jag kunnat se den 
framför mig under dessa år då jag funderat på den.
Fantasi har man!
Men jag minns ju hur det såg ut innan vägen 
byggdes. Kenth var med och färdigställde den. 
Han var grävmaskinist och var på Björkö under ca 
ett års tid och arbetade med Bäckevägen bl.a. Då 
fi ck jag ha gröt och ägg färdigt då han kom hem på 
förmiddagsrasten. Det var fi na tider.

Också nu är det fi na tider och jag ska ut på en 
promenad i solen.
                                          KRAMAR från Gull-Maj

     Redaktionen bugar sig!

Björkö Samhällsförening kallar till - 

den årliga städdagen!
Lördagen den 10:e april  

klockan 10.00

Samling på f.d. Skarviksskolans parkering 

Ta med redskap 
(ex. kratta och arbetshandskar och ett glatt humör) 

och gärna en kompis!

   Efteråt samlas vi och fi kar tillsammans på lekplatsen   

  omkring kl 12.00 och alla barn som städar får en premie!

                     Ge vår vackra ö din insats
                      – så blir vi alla glada!

Tack!
”Snögubben” som 
håller våra vintervägar 
snöfria även i år. 
Vid denna hårda vinter 
fordras det ett speciellt 
tack.
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Palmer och psalmer.
Med palmsöndagens gudstjänst i Björkö kyrka
 kl 11.00 inleds stilla veckan. Familjegudstjänst.
Insamlingen till Internationellt arbete avslutas då.
Kl. 18.00 blir det musik med Paul Peeters, Björkö 
som visar vad man kan göra med vår fi na orgel.
Under veckan blir det gemensamma stilla 
gudstjänster kl. 19.00 där vi följer påskberättelsen 
enligt Johannes.

Måndag och Onsdag i Missionskyrkan
Tisdag i Björkö Kyrka.

Mitt gömda jag.
Cafékväll i Skutan, i Missionskyrkan med 

Tomas Boström 
som tolkar Leonard Cohen, 

på svenska. 

Arrangeras av Missionskyrkan och
 Björkö kyrka i samverkan.

Fredag 12 mars kl 19.00
50:- inklusive fi ka.

Våffl or och Världen.
  Sedvanlig bazar för Internationellt utvecklingsarbete (Läs Lutherhjälpen) blir i år lördag 13 mars 
  från 14.00 i Församlingshemmet, Björkö kyrka. Vinster mottas gärna. Våffl or serveras.


