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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Björkö Samhällsförening - BSF
Verksamhetsåret 2010

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:
 Helena Larsson                ordförande
 Lars-Erik Kihlman             vice ordförande och redaktör för Björkö-Nytt 
              Eva Rosengren                   sekreterare
               Agneta Holmqvist kassör
 Göran Billvall  ledamot
               Jonas Fagersson               ”
 Joacim Gustafsson ”
 Johannes Jägrud       ”
 Joakim Månsson   ”
              Gunnel Wiström               ”
 Rebecca Zandén               ”
 
Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 10 protokollförda möten. 
Föreningens tidning Björkö-Nytt utkom också i år med fyra nummer, med rikt och uppskattat innehåll.
Vår hemsida www.bohus-bjorko.se skall fungera som föreningens forum för medlems- och medbor-
gardemokrati. Ambitionen är att den skall informera löpande om frågor som rör alla björköbor, men 
även vara en informationskanal för besökare till ön. Vi har fortfarande en del att göra för att få den 
lockande och mer användarvänlig och arbetet fortgår. 
Föreningen är remissorgan till kommunen och vi har deltagit i kommunens informations- och dialog-
möten med ö-/byråden och därigenom hållit oss underrättade, för Björköbornas del, om kommunens 
arbete.
Skolbarnsföräldrar på Björkö kände oro för neddragningar av resurser till skola och fritids inför höst-
terminsstarten 2010. Därför stöttade vi föräldragruppen när de kallade till politiker-hearing om skolfrå-
gor på Björkö.
• Vi har arbetat hårt med att få kollektivtrafiken att fungera för Björköbor. Trots flera påstöt-
ningar till Västtrafik har vi inte fått igenom att t ex bussen Lila Express väntar in Björkö-färjan. Vi har 
begärt att få väntkur vid Solhem och att få bort den icke gällande hållplatsskylten vid Skarviksskolan. 
Inget av detta har genomförts, men vi fortsätter arbetet!
• I fråga om säker skolväg till Västergårdsskolan har vi kommit fram till att kommunen inte 
inom rimlig tid kommer att göra Skarviksvägen mer trafikvänlig. Styrelsen har därför börjat diskutera 
om det trots allt är effektivare att arbeta för en gång-/cykelväg utefter Bäckevägen. Vi har också disku-
terat hastighetsdämpande åtgärder på Skarviksvägen, i form av en ”midja” där vägen är som smalast/
farligast. Detta blir en fråga som vi lämnar vidare till kommande styrelse.
• Samhällsföreningens utedusch på Tors Holme krävde mer insatser för att få igång, och den 
hann därför inte komma upp till badsäsongen. Men nu är allt förberett för kommande säsong.
• Kommunens visionsprogram Björkö 2050 har tagit lång tid, men under sommaren genom-
fördes en ”workshop” på Björkö, där representanter för olika boende- och verksamhetsgruppen fick 
arbeta fram en planbild över vad som var värt att beakta i kommande planarbeten. Därefter skulle även 
politiker och kommunledning göra en workshop innan man kan komma fram till en vision för framtida 
Björkö, vilken sedan skall styra planarbetet för utbyggnad enligt Översiktsplanen.
•  EU-projektet ”Skjutbanestigen” avslutades i halvårsskiftet. Vi lämnade in kostnads- och 
arbetstidsredovisning, som godkändes av Länsstyrelsen och Terra et Mare, som varit finansiär. 
Representanter därifrån gick en vandring tillsammans med BSF och de var mycket positiva till det 
nedlagda arbetet!
Men vi har arbete kvar att utföra. Informationstavlorna, som skall sättas upp på ett par ställen och inne-
hålla intressant beskrivning av området och arbetet, hoppas vi kommer upp till våren. Och sedan blir 
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det att fortlöpande sköta stigen och området omkring. Detta är något som vi alla kan hjälpas åt med 
närhelst man ser att det behövs.
• Samhällsföreningens städdag genomfördes också i år med ett stort engagemang och gott re-
sultat. I samband med detta var det några eldsjälar som började röja grenar mm utefter vägen till färjan. 
Det var ett större företag än vad man hade tänkt sig, men lite bättre blev det! I detta sammanhang kan 
nämnas att Samhällsföreningen har röjsåg mm, om man har lust att snygga till någonstans på allmän 
mark!
I övrigt kan nämnas att:
• också i år var vi ekonomiska garanter för Björkös vackra nyårsfyrverkeri;
• vi har sponsrat gemenskapsgruppen i Hemvärnsgården med lite kaffepengar;
• vi håller oss underrättade om utvecklingen av ett seniorboende på Björkö, där
vi nu börjar se vissa öppningar; 

Att på olika sätt arbeta för Björkös bästa är mycket stimulerande och det engagemang man möter hos 
Björköborna kan nog sägas vara ganska unikt idag. Det är därför något som vi måste uppmuntra och 
slå vakt om. 
Styrelsen upplever att övriga Björköbor är positiva till att bidra till trivseln, både genom medlemska-
pet i föreningen och genom olika insatser för en god miljö, och det gör arbetet extra meningsfullt. Vi 
tackar alla medlemmar och medaktörer för ett givande år och hoppas att också kommande styrelse får 
uppleva samma positiva och fruktbärande arbete!

Bohus Björkö, 31 december 2010
Styrelsen för Björkö Samhällsförening

Björkö Samhällsförening 
håller årsmöte

onsdag 23 mars klockan 19.00 i Västergårds By

Förutom sedvanliga årsmötesärenden är programmet:

FramtidsfråFramtidsfråFramtidsfr gor fögor fögor f r Björkö

VäVäV lkommen!

Inbjudan
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Björkös Vägbelysningshistoria
 ( av öborna kallad Högbelysningen)

Hamn och Fiskarföreningen Björkö Strandkassa 
u.p.a som bildades 1907 tog tidigt ett stort ansvar 
för det allmännas bästa på ön. Ett exempel på detta 
är engagemanget för att ordna och bekosta vägbe-
lysningen på ön när väl elektriciteten hade gjort 
sitt inträde 1928.

Det var inte aktuellt med belysning förrän hamnen 
i det närmaste var färdigbyggd. I gamla protokoll 
har vi fått fram att Föreningen bekostade ett stort 
antal vägbelysningar samt även betalade en person 
att sköta om densamma. Så långt det framkom-
mer i protokollen var Oskar Olsson ansvarig för 
skötseln av belysningen både i hamnområdet och 
övriga delar på ön. 

När handelsverksamheten i Björkö Strandkassa 
1941 överfördes till en fristående andelsförening 
överläts belysningsverksamheten till den nya an-
delsföreningen.

Den ordning vi hittat i protokollen visar hur väg-
belysningen sakta men säkert växte fram.
Följande data och placeringar har ägt rum.

12 mars 1942 en stolpe  mellan Folke Anderssons 
och Algot Gillholms samt en ljuspunkt i Mossen 
som inte närmare lägesangivits.

8 april 1943 ansökte Albin Andreasson i Sörgård 
om en ljuspunkt vid Algot Franssons hus. Sty-
relsen ansåg att det behövdes fyra ljuspunkter, 
nämligen vid Algot Franssons, Anders Perssons, 
Hjalmar Johanssons och Kuno Karlssons .

7 juni 1943 beviljades anslag till ljuspunkter vid 
Olivia Johnssons, Berta Samuelssons, Axel An-
derssons, Emil Franssons, Nathanael Rabes, David 
Alexandersson d.ä samt 4 nya ljuspunkter vid 
östra kajen.

5 maj 1945 sökte Kaleb Wallenstam m.fl om en 
ljuspunkt vid Karl Rabes hönshus vilket bevilja-
des.

2 juni 1945 sökte Erik Bengtsson om en ljuspunkt 
bortom Werner Petterssons fastighet. Den bevilja-
des efter kostnadsberäkning i oktober samma år.

23 november 1946 sökte Paul Larsson m.fl om en 

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

Inget är för stort eller för litet projekt för oss.
Vi erbjuder totalentreprenader i form av 
snickeri, el, vvs, grund- o. murarbeten, fin-
snickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra verkstadslo-
kaler.

Samsmarka.
Projekt under arbete.
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  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
OBS! Nu gäller tel-numret som förr.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN   Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

ljuspunkt mellan sitt eget och Möllers hus. Samma 
dag sökte Beda Nilsson om ljus utanför posten och 
Olof Alexandersson sökte för Missionshuset. Den 
sistnämnda ansökan innehöll en klausul om att 
missionsföreningen själva var villiga bekosta upp-
sättningen. Samma dag beslutades också att sätta 
upp en ljuspunkt utanför affären.

24 mars 1947 fick Föreningen ett kostnadsförslag 
från Skandinaviska Elverket på Öckerö gällande 
utsättning av högbelysningspunkterna till ett pris 
av 231 kronor per ljuspunkt. Styrelsen accepterade 
detta anbud.

8 maj 1948 begärde belysningsskötaren Oscar Ols-
son löneförhöjning p.g.a högbelysningspunkterna 
ökat i antal med 4 st. Styrelsen beviljade en höj-
ning med 25 kr per år. Den nya ersättningen blev 
125 kronor per år. Den slutade vid 150 kr 1964.

9 april 1955 beslutade styrelsen att Andelsfören-

ingen framdeles bekostar strömkostnaderna om 
fastighetsägarna bekostade anslutningarna till väg-
belysningen.

31 mars 1960 sattes det upp två extra lysrör och en 
kraftig strålkastare upp på norra pirhuvudet.

12 april 1960 sattes fyra ljuspunkter upp på södra 
kajen.

Efter detta datum har jag inga ytterligare notering-
ar om vägbelysningen. Det gick väl troligen över 
i kommunal regi ungefär vid denhär tidpunkten. 
Ofrånkomligt är att hamnföreningen hade utfört ett 
stort samhällsbetydelsefullt jobb under alla dessa 
år.

En hälsning från ångbåten

Text.
Christer Alexandersson
2010-12-08
Foton. Bernt Knutsson
och vykort.

FESKEBOA
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Så här skrev vi förra året.
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 
Januari 1989 var det +5,6°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 fi ck lägga sig med aktern i kajen för att 
komma ut och Räddningskryssaren sjöräddningens 
Astra fi ck köra fram och tillbaka i hamnen för att 
bryta  loss isen och göra det farbart.
Denna vinter är verkligen extrem.
Mer kan du läsa i Björkö Nytt 2010 nummer 1

Man kan säga att det var sämre förr!
Medeltemperaturen i januari.
Vintrarna i Göteborg är ofta milda med temperaturer-
runt noll grade. Förra årets januarikyla upprepade 
sig inte i år. Den genomsnittliga temperaturen den 
gångna månaden var tämligen normal.
2006 = -1,9°C. 2007= +3,9.°C 2008=3,7°C. 
2009=+0,7°C. 2010 = -5,5°C och 2011=-0,8°C

  Björkö Öringen 2011
Snart är det dags för 2011 upplaga av Björkös 
mest prestigefyllda fi sketävling.
För fjärde året kör vi igång Björkö Öringen 
där störst kommer först.
Reglerna är enkla:
Öring fi skad runt Björkö med spö.
Anmälan av fångst görs i Skeppshandeln där vi 
gärna vill veta längd, vikt, plats samt ett foto 
eller tre.
Tidigare års vinnare:
2008 Martin Samuelsson  63cm 2,4kg
2009 Magnus Edgren 74cm 4kg 
2010 Tobias Brogren 54cm 1,4kg
Så ta tillfället att komma ut i naturen.
Alla Kan Fiska

  

�

�
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  Det händer alltid något på Björkö

 

     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

 

Tack!
”Snögubben” som 
håller våra vintervägar 
snöfria även i år. 

      Flis är bra mot is.

Vi önskar Arne Molander lycka till med befatt-
ningen som ny Platschef för Rädningsenheten på 
Björkö. Ett ansvarsfullt arbete för alla de som skyd-
dar och tar hand om oss på Björkö.
Dessurtom tackar vi avgående Platschefen
Kenneth Kyldahl för alla de åren han har ingått i 
styrkan. 
Hur många på Björkö har inte genom denna frivil-
liga grupp fått första hjälpen tills doktor och trans-
port kommer fram. 
De offrar en del av sin fritid för att vaka över oss.
Ett från hjärtat stort tack!.
I julas avtackades förutom Kenneth Kyldahl,
Göran Karlsson, Helen Henriksson, 
Håkan Oleniusson, Per Svensson.
Det blir naturligtvis omsättning av folk  även om en 
del har varit med över 20 år och det gör att skall en-
heten fungera så behövs det hela tiden nytillskott.

Björkö Samhällsförening kallar till - 

den årliga städdagen!
Lördagen den 9 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!

���������������
����������������
�������������������
��������������

������
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����������������
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IFK Björkö en aktiv klubb som fyller 85 år
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vardag under alla år. (Nämen, då blir det ju faktiskt 
25-års jubileum i år!) 
I början körde jag runt med vår barnvagn, men 
sedan har jag cyklat. Och när jag var klar var det 
dags att åka iväg till jobbet i stan!”
Deras område omfattar numera halva Björkö. Det 
har varit flera distributörer under årens gång, Helge 
och Maritta Lidebo, Kerstin Jägersvärd och Carina 
Andersson är några som Lisbeth drar sig till min-
nes. Numera delar de uppdraget med personer som, 
liksom de själva, är kontrakterade av Västsvensk 
Tidningsdistribution.
Idag är det inte heller bara GP som skall delas ut. 
Förutom alla övriga dagstidningar och facktid-
ningar, så handlar det om veckotidningar, tidskrif-
ter (sammanlagt ett tiotal olika tidningar)  – till och 
med paket kan delas ut denna väg! På senare år är 
de lediga på lördag/söndag och då har distributören 
andra utdelare. Och semesterledigt har de ju också, 
förstås.
-” Förra vintern klarade jag faktiskt att cykla hela 
tiden” säger Lisbeth,” men i år har det ju varit så 
isigt och halt, så då har vi fått köra runt med bil.”
-” Finns det något du skulle vilja skicka med till 
dina ”tidningsmottagare”?”
-” Det har förstås varit lite jobbigt att komma intill 
brevlådorna på vissa ställen på grund av snön, men 
framför allt hade jag önskat att det fanns tydligare 
angivet vilken låda som hör till respektive fastig-
het. Lådorna står inte alltid vid huset, och är det 
dessutom flera lådor så är det minsann inte enkelt 
för en tidningsdistributör!”
Detta är något som representanten för Björkö-Nytt 
gärna ställer sig bakom – det är det största bekym-
ret vi har när vi skall dela ut vår tidning!
Vi tackar dessa ”vardagshjältar” för ett strålande, 
idogt arbete och önskar dem barmark, gott väder 
och tydliga brevlådor!

Tidningsdistributörer – 
vardagshjältar i det fördolda?

Under den gångna snö- och halkvintern har vi väl 
lite till mans sänt en tacksamhetens tanke till snö-
röjarna på Björkö. Vad hade det blivit om de inte i 
tid, och särskilt i otid, ryckt ut med plog, salt och 
grus!
En annan yrkesgrupp som verkligen behöver lyftas 
fram under de här svåra förhållandena är tidnings-
distributörerna. 
Därför gjorde Björkö-Nytt ett besök hos Lisbeth 
och Bengt Berndtzén för att höra hur de har haft det 
i vinter. Jag fick samtidigt glädjen att få sitta ner i 
deras ljuvligt restaurerade lilla hus vid Boviksvä-
gen och njuta av utsikten över hela centrala Björkö, 
medan de berättade om sitt uppdrag.
Det är Lisbeth som ansvarar för utdelningen och 
Bengt assisterar med att hämta tidningarna med bil 
när de levereras till Björkö med 4-färjan.  I vinter 
har hon även behövt få hjälp från Bengt med utdel-
ningen, på grund av snö och is.

” Det var 1986 som jag fick möjlighet att ta mig an 
ett av utdelningsdistrikten för GP och förutom ett 
par år på 90-talet så har jag haft detta uppdrag varje 

�

�

Asken vid Björkängen
Björkängens Samfällighetsförening anlitade i höstas en arborist 
för sakkunnig bedömning av den gamla asken på Samfällighetens 
mark.
Det visade sig som befarat att Asken utgjorde en risk då delar av 
den var rötangripen. Beskärning är nu utförd i enlighet med besikt-
ningsutlåtandet.

För Samfällighetsföreningen / Sven Hofving
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Söndag 10 april kl. 10.00 har vi fixardag på
lekplatsen för att förbereda en säsong fylld av lek 
och gemenskap. Alla arbetsinsatser är välbehövliga 
och mycket uppskattade!
Fredag 22 april kl. 14.00 inleds påsken med 
Äggjakt.
Fredagarna 6 - 27 maj  är det åter dags för 
korvgrillning på lekplatsen. Kl. 15.30 tänds grillen 
- ta med korv och fika.
När badsäsongen börjar flyttas leksaker ner till 
badplatserna vid Klarvik och Kolvik.
Alla aktiviteter ställs in vid alltför dåligt väder.
 
Medlemsavgiften om 150:- kan betalas in på 
Björkö-Barnens Plusgirokonto 61 08 22-9. Uppge 
barnets/barnens namn på meddelanderaden. Vill 
du vara stödmedlem sponsrar du föreningen med 
valfritt belopp.
  Helena Hjertberg-Kosterhed, tel. 031-92 91 5

Var aktsamma med naturen och vårt boende.
Inga däck eller olja. Inga småbrasor och skräp.
Eld tar sig fortare än man kan tro.
Var förberedda med släckare. Vi ses på valeberget..

          GLAD PÅSK!

Akta vår ö!

  

Golvslipning
med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
                  Ckrister Palmdahl
                      0703-910620
















kreativalösningar Björkö
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Det blev en fin kväll även om det såg mörkt ut från början så 
blev det ljust när klockan slog 24.00.
FRån kyrkan kom en samlad grupp efter att fått höra goda ord 
från Christer Holmer och stämningsfull sång av Rebecca och 
Christer Zandén
I år fanns det nya inslag i fyrverkeriet.
Ett fyrverkeri som varje år nog är det finaste efter Göteborgs-
fyrverkeriet. Egentligen är det Öckerö Kommuns invånares 
fyrverker, i för så många kan se det, men det är vi på Björkö 
som samlar ihop vad det kostar.
Men inte att förglömma  Hälsö Vänner och en privat Hälsöbo 
skickar pengar till oss. 
I år fick vi in 22.805 kronor och fyrverkeriet kostade 23.000 
Som buffert hade vi i kassan 6.778 kronor vilken reduserades 
till 6.583 kronor.

Ett stort tack till David Peter!!!!!!

Ni som lägger i bössorna och ni 
som skickar till vårt konto. 
Ett stort tack för er insats.
Björkö Maskin
Björkö Roddklubb
Ulrike Heider & Paul Peeters
Björkö Båtklubb
Björkö Schakt HB
Björkö Is & Marin
Björkö Missionsförsamling
Britta Edefors
Hälsö Vänner
Björkö Samhällsförening
Björkö Skeppshandel
Björkö Hembygdsförening
Björkö Kyrkostiftelse
Eliassons Segelmakeri
Feskeboa
IFK Björkö
Björkö Hamn
Bengt Knutsson
I bössorna fanns  12.905 :-

 Åter en oförglömlig nyårsafton

            2011

Tjuven 
är fräckare än du tror!

Stöldsäkra din utombordare.
Sänk din premie med Securemark.

Kontakta
Björkö Is & Marin

031-929184

www.bjorkohotell.se

Får du oväntat besök?
Skönt att veta, hos oss finns det alltid 

plats för släkt och vänner.
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HAMNEN
Nu är den borta. Hamngranen. Enligt vår hamn-
kapten försvann den spårlöst i slutet av vecka 5. 
Det stora grankriget har börjat!
Om någon har sett något misstänkt, så är vi tack-
samma för lite information. Med granen försvann 
nämligen också belysningen och den vill vi gärna 
ha tillbaka.
Men det är inte bara i hamnen som vi har fått 
oönskad påhälsning. Lars-Erik fick oväntat besök 
i sin båthall och blev av med fyra båtmotorer. Så 
hör gärna av er, om ni ser några obekanta personer 
röra sig i närheten av våra båtuppläggningsplatser.  
Och notera gärna registreringsnumret på bilar som 
skulle kunna tillhöra dem.

Annars är det lugnt i hamnen. Nästan lite för lugnt. 
Vi hade ambitionen att slutföra vårt EU-projekt 
med upprustning av våra kajer, men vinterns och 
kylans tidiga ankomst satte käppar i hjulet och 
arbetena med uppsättning av avvisarverk och däck 
har fått skjutas upp i väntan på att vädret skall bli 
varmare och att isen skall försvinna. Samma sak 
gäller för vårt så kallade LOVA-projekt, som inne-
håller en ny spolplatta vid båtupptagningsplatsen 
och en anläggning för mottagning av båttoalettav-
fall söder om fiskebåtskajen. Här har vi fått avvak-
ta med schaktningsarbetena tills tjälen har gått ur 
marken, men förbereder arbetena och räknar med 
att vara klara med allt innan båtsäsongen börjar. 

Som alla båtplatsinnehavare vet, genomför vi nu 
ett nytt system för prissättning av platserna i ham-

Tyvärr så har vi efter två år
slutat med My Bibimbab.
Vi tackar er alla för att ni har
varit trogen kund hos oss. Hana

www.hanaandbee.se
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Bjo
rko hamn

Öppnar fredagen den 4:e Mars

Välkomna!Tack!

nen. Ambitionen är att skapa ett mera rättvist 
system än det vi tidigare har haft. Dessutom tror 
vi att systemet skall hjälpa oss att hålla priserna 
på en lägre nivå än den man har i jämförbara 
hamnar. Tyvärr blev den första informationen 
som skickades ut otydlig, men vi återkommer 
inom kort med en bättre förklaring av hur det 
hela skall fungera.

Ett bra sätt att bidra till att hålla nere Hamnens 
kostnader – och i slutändan också våra båtplats-
avgifter – är att ställa upp och hjälpa till på våra 
arbetsdagar. Nästa arbetsdag är lördagen den 16 
april. Vi är tacksamma för alla som kan göra en 
arbetsinsats, men är i år särskilt intresserade av 
folk som kan hantera olika snickarverktyg, ef-
tersom vi har mycket att göra på våra kajer och 
bryggor.

Och du som är eller vill bli medlem i Hamnför-
eningen, glöm inte årsmötet lördagen den 9 april. 
Kallelse och dagordning kommer som vanligt på 
anslagstavlan och på vår hemsida www.bjorko-
hamn.se.
                       Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson
  
VED ATT HÄMTA!
Som ni kanske har sett, så har det ”skogats” på 
några av kommunens markbitar på ön. Enligt 
Karl-Otto Andersson, som ansvarar för arbe-
tet, kommer inte den kvarliggande veden att 
transporteras bort, utan det är fritt fram för oss 
björköbor att ta hem den till våra egna spisar och 
kaminer. 
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                   Lite av varje!

   Hembygden

Feskeboa recept

Välkommen 
in till oss på 
SEB Hönö!

Akvarell
Konstnär: 
Tina Elfast J. 
Slottsvägen 4. 0702-
71 54 17. 

 Konst som present.



                                                                       
                         Björkö Roddklubb
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                         Björkö Båtklubb   

                         Supporterklubben Björkis.

Medlemmarna i Björkö Roddklubb vilar inte på vintern. Vi tränar styrka och kondition i idrottshallen 
och åker längdskidor i naturen. Även i år var det en lyckad resa till Långberget där mer än 30 personer 
kämpade fram i skidspåren. Det planeras redan inför nästa års resa. Roddklubben har 

årsmöte på Seaside lördagen den 26 mars kl. 17.00, 
inbjudan kommer på hemsidan och i brevlådan. 

Den 3 september är det dags för oss att 
arrangera SM i tiohuggarrodd 
och då hoppas vi på stor uppslutning från både roddare och publik. 
Om detta och mycket annat kan ni läsa på vår 
hemsida www.bjorkoroddklubb.se
                                              Styrelsen Björkö Roddklubb

Så här står det i pressen!
För sjunde året i rad arrangerar Stockholmsklubben 
Boo FF en inbjudningsturnering - 
Girls Invitation Cup.
I år har tjejerna i lilla Björkö F99 bjudits upp till 
Stockholm
Tillsammans med 16 andra F99-lag från Sverige, 
Finland och Danmark ska de spela den prestigefulla 
cupen i mitten av mars.
Lagen som deltar är några av nordens bästa i ålders-
klassen, så det kommer att bli tufft.
”Det är fantastiskt kul att vår lilla förening kan få 
fram så duktiga tjejer”, skriver IFK Björkö på sin 
hems

Björkis har genom bl.a. lotterier och medlemsav-
giften kunnat stödja F-99 laget med 10.000 :- 
Lycka till tjejer!  Vi är så stolta över er.

Årsmöte lördagen den 5 mars klockan 18.00 i Klubbhuset
Kaffe-/värmestuga i klubbhuset under helgerna 9-10 och 23-24 april.
Boka redan nu dessa aktiviteter.
- Förarintyg / Kustskepparutbildning startar under våren, anmälan till 
   Lars Iggström 0702-057803
- Allmän arbetsdag i hamnen 16 april klockan 09-00.
- Hamn- och Brandsäkerhetsinformation i maj,
  dag och tid meddelas senare.
- Eskaderfärd till hamn i Björkö närhet tillsammans med XSS 11- 12 juni
.
Du blir medlem genom att 
sätta in 175 kr till BG 5422-3979

 Hyra vår klubblokal.
 För mer information och 
 bokning Tommy Blom 
 Tel. 0703-955805 
 tommy.blom@nolato.se
 Mer info o.priser se hemsidan: 
  www.bjorkobatklubb.se 
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Årets gemensamma konfirmander ger Björkös egen 
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Fredag 27 maj kl. 19 och Lördag 28:e  kl. 14
(kl.17 är reserverad för konfirmandernas närstående)
Biljetter 60:-/40:- ungdom o pensionärer. Gratis för barn (under 10år)

Tack till sponsorer som hjälpt oss i mål.

Konfirmationsmässa Söndag 29 maj kl 11 Björkö Kyrka.

Kyrkornas föreläsnings- och samtalskväll
”Bråkdelen av en sekund” Torsdag 7 april kl.19 Skutan
Carolina Johansson ger oss sin livsberättelse.  Fika

Gemensamt i fasta och påsk
Åter inleder vi vandringen mot stilla veckan och påsk med
Askonsdagsmässa Onsdag 9 mars kl. 19. Missionskyrkan

I Stilla veckan  följer vi  i år Johannes berättelse Kl. 19 
Månd 18 april Björkö Kyrka Tisd 19 april Missionskyrkan
Onsd 20 april Björkö Kyrka.

Annandag Påsk 25 april  kl 18 Emmausmässa i Björkö Kyrka.
Mässan visar hur påskbudskapet når några av de första  kristna 

Gör något gott för andra- Ät en våffla!
Två lördagar å rad är detta möjligt.
19 mars kl. 16 i Skutan för SMU:S arbete på ön.
26 mars kl. 14 i Björkö Församlingshem för ”Hela Världen”
d.v.s. Lutherhjälpens fasteinsamling
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•  Hur ser ett tryggt Öckerö kommun ut? 
•  Hur känner jag mig trygg  på Björkö? 
•  Handlar trygghet bara om 
   polisens närvaro, eller är det mer?

För att öka tryggheten bland invånarna ska Öckerö 
kommun utvidga samarbetet med polisen. Vi är 
övertygade om att trygghet är en högst personlig 
känsla som har att göra med den totala levnadssitua-
tionen. Därför vill vi, representanter ifrån kommu-
nen och polisen, bjuda in Dig som invånare i kom-
munen till en dialog kring dessa frågeställningar.

Välkommen på medborgardialog 
kring trygghet!

Tisdag 29 mars i Skutan,
 Björkö missionskyrka

Dialogen
börjar kl. 18.30 och avslutas kl. 20.30

Vi bjuder på fika!
Rådet för hälsa och trygghet

I Öckerö kommun.

                              

Hur har vi det på Björkö, då?
  I ett ”anslag” här i tidningen bjuder Rådet för 
Hälsa och Trygghet i Öckerö kommun in till en dis-
kussion kring om vi Björköbor känner oss trygga 
på vår ö och i vår kommun. En liknande fråga har 
ställts tidigare av detta råd, men då hamnade fokus 
nästan helt och hållet kring om vi hade tillgång till 
polis här och risken för brottslighet på ön.
  Men trygghet kan ju vara så mycket annat! Och 

trygghet kan upplevas olika av olika människor. 
Tanken är därför att diskussionskvällen i Skutan 
skall öppna för alla sorters frågor: Känner vi oss 
trygga när vi går på vägarna här? Oroar vi oss för 
att vattnet skall ta slut eller vara förorenat? Är vi 
oroliga för att det är för få vuxna i skola och för-
skola? Är vi rädda för att det inte skall finnas till-
gång till sköterska och läkare? Ja, ämnena kan vara 
många! Bäst blir därför diskussionskvällen om det 
kommer många, och ur många olika levnads- och 
åldersgrupper.
Så ta tillfället i akt och kom och diskutera!
  I detta sammanhang vill jag även slå ett slag för 
kommunens verksamhet med Anhörigstödjare, 
som startar upp lite mer ordentligt nu. Anhörigs-
tödjare Cecilia Kjellgren hälsar att hon är väldigt 
angelägen att få kontakt med ALLA som på ett 
eller annat sätt vårdar en anhörig, oavsett om det 
gäller ung eller gammal. Hon vill få igång träffar 
på Björkö och jag (Helena Larsson) har lovat att 
vara en länk mellan henne och Björkö. Cecilia når 
du på mobil 0706-906266,  eller email Cecilia.
Kjellgren@ockero.se. Cecilia vill också prata Hem-
fixar-verksamhet, både med intresserade ”fixare” 
och er som behöver fixar-hjälp.
  Nu drar det ju ihop sig till årsmöte i Björkö Sam-
hällsförening och jag har insett att det finns anled-
ning att göra Samhällsföreningens roll mer känd 
och tydlig här på ön. Föreningen är ju politiskt 
obunden och detta är väldigt viktigt. Därmed kan vi 
driva på i olika frågor utan att behöva ta ställning 
till vare sig den politiska gruppens inriktning och 
förbindelser, eller hänsyn till övriga öar i kommu-
nen. Politik i all ära, men vi vet ju att den måste ta 
många fler hänsyn.
Björkö Samhällsförening är ju också ett av kom-
munens alla ö-råd. Varje bebodd ö har sitt ö-råd. Vi 
är remissinstanser i många ärenden och kommunen 
lägger stor vikt vid att ha god kontakt med ö-råden. 
Man vet att man vinner på att förankra sina ageran-
den där på ett tidigt stadium. Vi är alltså det en vik-
tig del av kommunens demokratiska verksamhet.
Därför är det också av stort värde att Björköbor 
engagerar sig i Björkö Samhällsförenings 
styrelse! Ställer du upp på detta så är du mycket 
välkommen!
                                  Helena Larsson, ordförande


