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Vi går mot ljusare tider!
Tummelisa glider fram på en näckros dragen av salamandrar och på 
stranden stämmer grodorna upp sin vårsång.
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                         VERKSAMHETSBERÄTTELSE
                                För Björkö Samhällsförening - BSF
                                Verksamhetsåret 2011

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:
 Helena Larsson             ordförande
 Göran Billvall          vice ordförande 
              Rebecca Zandén          sekreterare
              Agneta Holmqvist          kassör
              Lars-Erik Kihlman         redaktör för Björkö-Nytt 
              Jonas Fagersson               ”
 Owe Gissleholm               ”
 Ann-Cathrin Henriksson ”
 Annika Jägersvärd ”
              Joakim Månsson               ”
              Mariana Wiseman ”
  
Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 10 protokollförda möten. 
Föreningens viktigaste kanaler till medlemmarna är vår hemsida www.bohus-bjorko.se och tidningen 
Björkö-Nytt, vilken även marknadsför Björkö i övriga kommunen, genom att den läggs ut i kommunhu-
set, turistbyrån och andra kommunala lokaler.
Föreningen fungerar också som remissorgan för kommunens verksamheter och vi har deltagit i kommu-
nens informations- och dialogmöten med ö-/byråden och därigenom hållit oss underrättade, för Björkö-
bornas del, om kommunens arbete.
Det har, som vanligt, varit ett intensivt och aktivt verksamhetsår, som bl a omfattat;
- Ett oförtrutet arbete för att förbättra trafikmiljön, särskilt för skolbarnen, där vi försöker får en   
               gång-/cykelled längs Bäckevägen till Skarviksskolan.
- Fina bänkar har placerats längs vägen till färjan och på Timmerviksslingan. Vi tackar Tomas  
              Johannesson för ett imponerande arbete! Kommunen har även aviserat att vi skall få bänkar till   
               slingan, samt några papperskorgar.
- Informationstavlor på Skjutbanestigen har äntligen kommit på plats och informationen kom 
 mer tillsammans med vårvärmen. 
- Vi har fått Länsstyrelsens godkännande att röja vid Gröna Äng, så att sandviken blir trivsam    
               att  vara vid och bada i igen.
- Samhällsfören   Igen arrangerade, tillsammans med Hamnföreningen, en mycket välbesökt 
              diskussionskväll  om området för hamnens verksamhet och vi var även medarrangörer i akt 
              inviteterna för Världens Barn-insamlingen. Och så har vi förstås också i år varit sponsorer för  
              Björkö  fantastiska nyårsfyrverkeri!
- Dessutom har vi använt pengar ur vårt eget kapital till att köpa licensrättigheterna till TV-serien  
              ”Fiskeläget” från 1974. Filmen, som nu finns på DVD-skivor för Samhällsföreningens medlem  
              mar att kunna låna, för att uppleva Björkö och Björköbor från förr!
- För flera år sedan köpte Samhällsföreningen in en ljudanläggning som varit placerad i Väster 
              gårds by. Nu har det visat sig att kablar har klippts av någon gång under de upprustningsarbeten  
              som gjorts i byggnaden och vi har också insett att anläggningen har blivit omodern. Därför har  
              den kasserats.
- Vi har också i år sponsrat gemenskapsgruppen i Hemvärnsgården med lite kaffepengar;
 Uteduschen på Tors Holme fungerade inte så enkelt som vi hoppats, vi kommer att arbeta för en   
              annan lösning till badsäsongen. För övrigt tackar vi alla brygg-faddrar 
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- som ser till att badbryggorna kommer i – och upp – och underhålls! Detsamma gäller de bänk-f 
              faddrar som ansvarar för vilobänkarna längs våra vägar och stigar!
- Också Samhällsföreningens städdag är en aktivitet som samlar många engagerade Björköbor   
              och det är inte utan stolthet vi kan uppleva att många tar ett ansvar för att göra vår ö ren och fi n 
–            både på städdagen och annars under året! Att på olika sätt arbeta för Björkös bästa är därför nå- 
              got som vi vill uppmuntra och slå vakt om.

Det är stimulerande 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. Därför tackar vi 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 2011
Styrelsen för Björkö Samhällsförening

Björkö Samhällsförening
håller årsmöte onsdagen den 21 mars 

klockan 19.00 i Västergårds By

Förutom sedvanliga årsmötesärenden 
är programmet:

Samhällsbyggnadschef Bo Hultskär 
informerar om Kommunikationsfrågor 

för Björkö.

�



4

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, grund- o. murarbeten, 
finsnickeri, köksarbeten.
Samt  prefabtillverkning i våra 
verkstadslokaler.

Inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Vid 
Timmerviksvägen

                                                                       
                         Björkö Roddklubb

                         Björkö Båtklubb   

     Hyra vår klubblokal.
     För mer information och  bokning 
     Tommy Blom 
     Tel. 0703-955805
      Mer info o. priser se hemsidan: 
     www.bjorkobatklubb.se

 
               Kaffe /värmestuga i klubbhuset den 6-8, 15 och 22 april.

Obs! Boka redan nu in våra aktiviteter 
under året.
- Förarintyg/Kustskeppareutbildning starta under   
  våren, anmälan till Lars Iggström tel 0705-922688.
- Allmän arbetsdag i hamnen 21 april kl 09.00.
- Eskaderfärd till hamn i Björkö närhet tillsammans     
  med XXS 16-17 juni.
- Kräftskiva 15 september kl 19.00.
- Allmän arbetsdag i hamnen 22 september kl 09.00

       Du blir medlem genom att betala in 
      medlemsavgiften 175:- 
     till Bankgiro 5422-3979
     Se mer information på vår hemsida. 
     www.bjorkobatklubb.se

Nu har roddarna kommit hem från sitt årliga skidläger där faktiskt inte bara roddare varit med utan flera 
andra entusiaster också. Det var en härlig resa även i år, stort tack till skidsektionen.
 
Den 10/3 kl. 16.30 är det dags för årsmöte på Seaside och efter mötet sedvanliga festligheter med buffé 
och underhållning. Inbjudan kommer i brevlådorna och på vår hemsida.
                                                                                                                     Styrelsen, Björkö roddklubb



          
          BHF Björkö Hembygdsförening.

  Tack Björkö Is och Marin för att vi i dec. fi ck vara   
 i era lokaler med skärmutställning och fi lmvisning. 
 Det blev en lyckad dag.
 BHF styrelse ser behovet av att åter se om Gamla  
 skolan. I sommar planeras det arbetet och vi hop-
pas att många medlemmar ställer upp.
 Vi vill också påminna om inbetalning av medlems- 
 avgiften.
 Det är genom den vi vet hur mycket  material vi   
 kan köpa in. Vi återkommer med planeringen.
   Styrelsen.
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                       Soliga vinter!
Efter en oändligt lång och mörk höst med mycket 
regn och blåst, så kom den äntligen till oss - den 
krispigt vita, iskalla och friska skärgårdsvintern! 
Vips så fylldes backar och bottenfrysta sjöar med 
glada barnskratt och kalla, stampande vuxenfötter . 
Glittrande ögon och rosiga kinder, stelfrysta fi nger-
toppar och kanske en och annan utfl ykt med varm 
choklad, precis som det skall vara på vintern. 
Dagarna blir kvickt längre, sport- och påsklov när-
mar sig - nu vädrar vi ut vinterbaskiluskerna och 
orkar ända fram till våren, eller hur!

Här kommer lite information om allt kul som hän-
der ute på Björkö i vår!

I januari körde Björköbarnen igång med Bamse-
gympan igen till alla morgonpigga ungars stora 
lycka. Vi håller till i gympahallen mellan klockan 
10-11 och kommer fortsätta fram till den 31 mars 
(ingen gympa v.7) så kom ner och röj loss med oss!

I takt med att dagarna blir längre så börjar längtan 
efter våren – vi kommer såklart att kickstarta den 
med påskens årliga Äggjakt! Den 6 april susar vi 
iväg på våra kvastar och letar ägg och kanske blir 
vi bjudna på lite godis av Björkös snälla häxor? 
Starten går vid Slingan mellan klockan 14–14.30, 
vi håller tummarna för samma strålande väder som 
förra året, kommer ni ihåg? Äggjakten avslutas i 
Timmerviken där vi delar ut priser, grillar korv och 
säljer lotter.

Lite senare i april, närmare bestämt den 21:e , så
 samlas vi på vår härliga lekplats för då är det dags 
för alla barnföräldrar att kavla upp ärmarna och 
gemensamt göra området fi nt och vårpiffi gt efter 
vintern. Klockan tio samlas vi, ju fl er vi är desto 
fortare går det och Björköbarnen bjussar på korv 
och fi ka såklart!
Sedan får vi äntligen säga sköna maj välkommen, 
och fi rar doftande hägg och syren med vår populära 
fredagsgrillning! Från och med 4:e maj så tänder vi 
grillen på lekplatsen vid halv fyra, så kom ner och 
starta helgen i solskenet med Björköbarnen!

Vi sätter alltid upp information om våra olika eve-
nemang på Björkös anslagstavlor, och i ICA och 
Skeppshandeln, så håll utkik där så du håller dig 
uppdaterad när det kommer till roligheter för bar-
nen – vi fi nns även på Facebook!

Är du sugen på att gå med i Björköbarnens 
styrelse? Kontakta vår ordförande 
Helena Hjertberg-Kosterhed på telefonnummer 
070-588 16 45 så berättar hon mer, vi välkomnar 
nya entusiastiska föräldrar som vill hjälpa till att 
ordna roliga saker för barn och vuxna, det är även 
ett superbra sätt för nya Björköbor att lära känna 
andra barnfamiljer! Kanske fi nns det till och med 
någon pappa som skulle kunna tänka sig att vara 
med..? Förslag på aktiviteter och annat kan också 
lämnas till styrelsen!

Med det önskar Björköbarnen er alla en underbar 
vinter och vår med massa strålande sol, friska och 
pigga ungar och inte minst underbara dagar ute på 
vår vackra ö! 

                  Supporterklubben Björkis

 Vi stödjer IFK med medel och arbetskraft.
 Det kan gälla lotterier, Bagebrö- eller Kräfthjul.
 trädgårdsarbete, kassan vid Björködagen m.m.

 Förutom vår styrelse så behöver vi några som 
 ställer upp då och då.
 Vi är ett gäng som har mycket roligt tillsammans.

 Vill du bli med i vårat gäng så kontakta 
 Lars Sallander tel 961732
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Roliga berättelser och 
kommentarer på Björkö.
Vi var å sneckra hos Roy Andreassons mamma 
Dagmar. Det var jag och Helmer och Ingemar ”Spi-
ken” på Hälsö. Roys släkttant Ragnhild kom och 
hälsa på. Hon tyckte sej känna igen mej och frågar: 
”Vems pôjk ä du å va hedder du?” Jag svara: ”Ing-
emar Larsson”. Hon frågar: ”Spiken” samma sak 
och han berättar att han faktiskt heter samma sak 
– Ingemar Larsson. Ragnhild frågar då: ”Hedder i 
Ingemar Larsson bägge två, då ä i la bröör!”

Helmer Gillholm och jag m fl  björköbor snickrade 
i fl era år på Hälsö, Öckerö, Hönö och Björkö. Vi 
reste 40 hus på Hönö och vi hade torrdass, rött och 
fi nt. En dag kommer Helmer bärande på en kasse 
blåbôxer, när vi ska hem. Han hade vart på dass å 
slängt hängsla bagom seg på dass så dom åkt ner 
i dasshôlt och skitats ner. Så nu skulle han ta hem 
dom å tvätta dom själv i smyg, han skulle aldrig 
våga ge dem till fru Asta! Han säger: ”De hade la 
gått an om de inte hade vart andras skit också!”

Anton Johansson, gammal känd makrillfeskare, 
hade på gamledar köpt en blå ”mopedbil”. Med den 
kunde han köra till ”Sanden”, Tumlehed, hans frus 
hemtrakter, och hälsa på. De ville bjuda på dreck 
och frågade: ”Tar du nôt nu för tia Anton?”  Anton 
svarade: ”Du får la bju, får du se!”

Anders i ”Valen” hade en hunn som hette ”Grabb”, 
en liden svartvid, me gällt skall. Han ble falit gam-
mel å när han dog då velle Anders ha han fl ådd 
åtte dom i farmen (minkfarmen) för han skulle ha 
skinnt te skrivbordsmatta på gôlvet.

Gustav Norin i minkfarmen i Kålvik hade monterat 
in en enorm valskvarn för malning av minkmat, 
bestående av slaktavfall och fi sk. När ”gröten” var 
klar och Gustav öppnade en lucka där maten kom-

mer ut för varje varv av kniven, så får han in ett 
fi nger och kniven knipsar av fi ngret som kommer 
ut i luckan med nästa varv. Gustav blir då ”heligt 
förbannad” och sparkar fi ngret rätt upp i taket! Det 
blev aldrig fastsytt!

Det var på 20-talet i gamla skolan. På lektionen 
hördes en ljudlig brakskit. Sten förekom läraren ge-
nom att säga: ”de var inte ja som sked!” Han åkte 
i alla fall ut i korridoren som straff. Någon som 
sökte läraren gick förbi Sten och frågade vad han 
gjorde ute och Sten säger som det är. Han frågade 
var läraren var och Sten svararde: ”Han sedder där 
inne i skedlokta”!

Ända fram till 50-talet måste skolbarnen ha med 
sig urinprov till skolan med jämna mellanrum. 
En familj hade många barn och när de små bruna 
fl askorna att ha urinprovet i tog slut, löste familjen 
det så att dom skickade med en literfl aska, där alla 
barnens urinprov var hopslaget!

Tack för alla roliga historier.
Vi vill gärna får fl er till Björkö Nytt.
Historierna ger oss en inblick i vardagen då och nu.

  . Is till självbetjäning
 . Motorservice
 . Vinterförvaring, båtlyft, båt-
plats
 . Fullservice
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Gott Nytt 2012!
I IFK Björkö har det inför säsongen jobbats febrilt 
på flera fronter för att dels få ihop elitverksamhe-
ten, men också för att försöka utöka ungdomsfot-
bollen. Ny tränare för A-laget är Göran Gulic. Han 
har tränat olika ungdomslag i GAIS under tjugo års 
tid innan han bestämde sig för att skriva på för de 
gröna eleganterna. Han kommer att leda laget till-
sammans med hemmasonen och IFK Björkö-pro-
filen Andreas Andreasson som blir ny assisterande 
tränare.
Ungdomslagen
P99/00 satsar ytterligare inför säsongen. Man höjer 
kvaliteten på träningarna och har engagerat Jens 
Jonsson som huvudtränare som till sin hjälp har 
Erik Alexandersson som assisterande tränare. Den 
gamla staben kommer dock att finnas kvar som ex-
traresurser och ta huvudansvaret för administratio-
nen. IFK Björkö gör tillsammans med engagerade 
föräldrar och ledare en rejäl satsning på vad man 
ser som grundstommen till ett framtida herrjuni-
orlag. Tanken är att även gå utanför Björkö för att 
kunna knyta till oss några ytterligare spelare.
F99:orna fortsätter på den inslagna och framgångs-
rika vägen men jobbar ständigt på att bli bättre, 
under hösten har man tex tagit hjälp av friidrottarna 
Angelica Lembäck och Malin Kroon-Torgersson 
för att drillas i sprintteknik så att man förhopp-
ningsvis kan ligga ytterligare ett steg före motstån-
darna kommande säsong.

Föreningen
IFK Björkö går in i 2012 med en klar och tydlig 
ambition och målsättning, vi måste bli större för 
att kunna behålla och utveckla våra ungdomslag 
och få en starkare rekryteringsbas för vår elitverk-
samhet och förhoppningen är naturligtvis att vi i 
framtiden även ska ha underlag för ett seniorlag för 
damer. 
Arbetet inleddes på Åkulla Friluftsgård utanför 
Varberg en helg i oktober. Då samlades represen-
tanter för styrelsen, ledare från både A-lag och 

ungdomslag och några av våra engagerade ungdo-
mar för att tillsammans med SISU diskutera saker 
som rör grunden i vår verksamhet, våra värderingar 
och våra mål och visioner. Som utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet att utveckla föreningen enades 
vi kring IFK Björkös värdegrund som lyder så här:
”I IFK Björkö visar vi hänsyn och engagemang 
så att alla tillsammans känner glädje och 
gemenskap”

Dvs, finns inte glädjen och gemenskapen i det vi 
gör ska vi heller inte göra det, och det är vårt ge-
mensamma ansvar att se till att det blir så.
IFK Björkös vision är ett övergripande mål som 
inte definieras varken med avseende på tid eller i 
detalj, men som ska fungera som kompassriktning i 
allt framtida arbete, den lyder så här:
”IFK Björkö ska vara den mest attraktiva fören-
ingen som alla vill vara med i”
Vi ska ha de bästa tränarna och ledarna, de bästa 
lagen och de bästa träningsmöjligheterna. Vi ska 
ha lag i alla åldersgrupper både för tjejer och kil-
lar, och spelare och ledare i alla åldrar och på alla 
nivåer ska vilja komma till IFK Björkö istället för 
att söka sig till andra lag i närområdet. För att ini-
tialt driva detta utvecklingsarbete tillsattes ett antal 
arbetsgrupper som ska arbeta med specifika frågor 
som tex. ökade sponsorintäkter, sociala aktiviteter 
utanför fotbollen, och hur vi ska lyckas rekrytera 
fler spelare och ledare. 

Ett fantastiskt IFK Björkö-år 2011 är till ända och 
som vanligt hade det inte blivit något alls utan våra 
sponsorer och alla frivilliga som hjälpt till under 
året.
 Tack för ett fantastiskt 2011, nu blickar 
vi framåt mot ett ännu bättre 2012.
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Björkö kan erbjuda en härligt uppfriskande promenad 
även på den kalla årstiden.
Kommer man till hamnen följer man Västergårdsvägen ända tills man ser vägskylten Bovik. Där tar man 
vänster upp förbacken. Till sist kommer man till en vägbom, gå igenom och fortsätt tills du ser skylten 
Promenaden.
Nu börjar en vacker och omväxlande vandring förbi näckrosdam, skjutbana och  en vacker skärgårdsvik. 
Det är en blandad vandring in i lövskogar och ut på fria nejder.
När du kommer till en korsning med en karta kan du gå åt höger och ta landsvägen tillbaka.
Vill du uppleva mer forsätter du till vänster och når Bovik ett gammalt fiskeläge och därifrån vandra till-
baka till samhället. Go tur!



9

  Specialitet: Olika sorters Lax samt 
  egna sill - och skaldjurssallader

                                                                                                                          

Öppet: Fred. 10.00 - 19.00  Lörd. 10.00 - 14.00
.      
Tel 031-929292 o Mob 0705-545420  Björkö Hamn

FISK OCH SKALDJUR I BJÖRKÖ HAMN   Inge och Leif  

Fisk o. skaldjur från Björköbåtar

FESKEBOA

Havskatt, säljs under namnet ”kotlettfisk”.
Huvudet liknar en katts. Den blir upp till 120 
cm men växer långsamt en på 10 år är ca 70 
cm. föda musslor som den knäcker med sina 
kraftiga tänder.

Kummel, är en av de torskfiskar som  räknas 
som en delikatess. Har vassa tänder. 
Blir ca 1 m .

Kolja, blir stor som en torsk. Är inte den 
vanligaste matfisken. Fiskas i Skagerak o. 
Nordsjön

Sej - Gråsej. Kan bli upp till 1 m på 10 år 
Är en torskfisk, Småsej förekommer talrikt 
också nära kusten.

Önskad repris av dig som har svårt att svara.
Pappa, va e de för en fisk?

Torsk  kännetecken är överbett, skäggtöm, 
ljus sidolinje samt de ljusa eller mörka fläck-
arna på rygg och sidor.

Rödtunga känns igen på den grårosa 
ovan-sidan och den gråvita undersidan. 
Kroppen är långsträckt, munnen liten och 
ögonen sitter tätt samman. Rödtungan kan 
väga 2 kg. 
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Golvslipning
Med garanti - 30 års erfarenhet.

Även uthyrning.
                           Christer 
                      0703-910620

Erik tar över manteln 
från Sven-Göran
Erik Almhöjd 33 år är tredje generationen ICA-
handlare. På 80-talet tog Sven-Göran över butiken 
efter sin far och nu 1 januari 2012 tar Erik över 
efter sin far.

och sedan har det bara fortsatt. Att butiken är ener-
gieffektiv är viktigt för mig. Nej det har förberetts 
noga för mitt övertagande, hela maskinparken är 
nyligen utbytt och sortimentet har vi försökt an-
passa efter våra kunder.
Jag kommer att jobba hårt med planogrammen.
Butiken är mycket beroende av säsong.
På sommaren när många ö-bor kommer hem  och 
firar semester samt turisterna hittar till vår ö för-
dubblas nästan omsättningen.
Hur ser du på framtiden för dinbutik?
Jag ser väldigt ljust på framtiden för butiken annars 
hade jag nog inte tagit över.
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V

Vi frågar Erik. Vad det självklart att även du 
skulle bli ICA-handlare?
Ja det har alltid varit självklart. Det var ju jag som 
invigde butiken som 5-åring. ( se bild.)
Serviceyrket har alltid passat mig och ingen av 
mina syskon hade något intresse av att ta över.
För fem - sex år sedan, efter några år i krog- och 
hotellbranschen, så gick jag tillbaka till butiken för 
att förbereda mig att ta över efter min far.
ICA Nära på Björkö är Svanenmärkt och miljötän-
ket är något som funnits med länge.
Det började redan när Sven-Göran hade butiken 

2007 Blev butiken Svanmärkt med festligheter 
och diplom.

bofasta som pendlar till Göteborg handlar såklart 
inne i stan, men det är ändå många unga och gamla 
som handlar här också.
Jag tycker det blåser positiva vindar, vi ökar lite 
varje år.
Vi Björköbor önskar dig all framgång.



11

Unna din kropp!
www.bjorkohalsocenter.se

Christina 073-0605999
info@bjorkohalsocenter.se

   Morgon yoga\jumpa, är du vaken ?
   Nu kör vi. Ring och boka plats.

  Sista minuten. Hur blir det bättre än så?

Dagens Ros
Stort TACK alla Björköbor som har stöttat mig med  goda tankar och böner,
besök och gåvor efter min trafi kskada på Björkö i november. 
Direkt från olyckstillfället och under en lång konvalescens. 
Det är gott att det fi nns en sådan omsorg på vår fi na ö.     Birgitta Holmer

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.
                                                            BHF

GLAD PÅSK!Björkö Samhällsförening kallar till - 

den årliga städdagen!
Lördagen den 14: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!

  Den 31/3 skall vi ha röjning på Gröna Äng - 
  då hinner vi innan det är förbud pga djurlivet i    
  ett halvår. Tag med verktyg. Röjt material kanske    
  dessutom kan läggas på påskefyren då.
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Nu är vi din  
närmaste

Hämta årets katalog i butiken och läs mer på www.watski.se!

HAMNEN

Vintern har tagit ett järngrepp om vår hamn och 
förhoppningarna om att vi skulle klara oss utan is-
skador är inte längre så stora. Det kommer nog i år 
också att behövas en del justeringar av både bryg-
gor och pålar på grund av isens attacker.

Vi var redan innan isläggningen på det klara med 
att en del stora reparationer och kompletteringar 
väntade oss innan sommaren. De hårda stormarna 
runt jul gick ju illa åt fl era av våra bryggor. T.ex. 
så fi ck den gamla delen av fl ytbryggan norr om 
Holmen så stora skador, att den kommer att behöva 
bytas mot en ny. Men vi hoppas att denna nya skall 
fi nnas på plats i god tid innan sjösättningarna star-
tar och vi hoppas också att vi genom bryggbytet 
skall kunna erbjuda ytterligare några båtplatser 
med större bredd. 
Vi har gjort bedömningen att den gamla bryggan 
inte längre går att reparera till rimliga kostnader. 
Den är mer än 40 år gammal och köptes av oss från 
båtföreningen vid Tjolmen för snart 20 år sedan. 
Men vi kommer att försöka återanvända fl era delar 
av bryggan och styrelsen funderar över olika sätt 

att använda de gamla betongpontonerna både på 
land och i sjön.

Vid förra Höststämman diskuterades hur vi i fort-
sättningen skulle sköta underhållsarbetena i ham-
nen. Förslag hade inkommit om införande av en 
”straffavgift” för de båtplatsinnehavare som inte 

deltar vid hamnens arbetsdagar. Stämman beslöt 
enhälligt att behålla det nuvarande arbetssättet med 
frivilliga arbetsinsatser vid arbetsdagarna, men 
uppmanade styrelsen, att försöka öka engagemang-
et genom bättre information till båtplatsinnehavar-
na och genom väl förberedda arbetsuppgifter.
Tag nu därför fram almanackan och notera tiderna 
för årets hamnarbetsdagar. Den första är lördagen 
den 21 april och den andra lördagen den 22 sep-
tember.
Vi har mycket som måste göras i år och om arbe-
tena inte kan göras av oss själva med ideella insat-
ser, så måste vi anlita extern arbetskraft som kostar 
pengar. 
Att engagera sig i det praktiska arbetet i hamnen, är 
med andra ord ett bra sätt att bidra till att hålla nere 
båtplatskostnaden. Och det fi nns arbetsuppgifter till 
alla som vill vara med. Och kanske lika viktigt som 
det är att vi kan minska utgifterna, är det att vi med 
gemensamt arbete kan bidra till att hålla vår hamn 
snygg och välutrustad. Dessutom har vi faktiskt 
roligt under tiden vi jobbar! 
Vi återkommer med mer information!
  
Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson
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Björkö Öringen 2012
Snart är det dags för 2012 upplaga av Björkös 
mest prestigefyllda fi sketävling.
För femte året kör vi  Björkö Öringen 
där störst kommer först.
Reglerna är enkla:
Öring fi skad runt Björkö med spö.
Anmälan av fångst görs i Skeppshandeln där vi 
vill veta längd, vikt, plats samt ett foto eller fl er.
2011 var det svårfångat och smått men tillslut fi ck 
vi en vinnare med Patrik Larssons öring på 46cm 
1,1kg

Tidigare års vinnare:
2010 Tobias Brogren 54cm 1,4kg
2009 Magnus Edgren 74cm 4kg 
2008 Martin Samuelsson  63cm 2,4kg

Fina priser från Bios utlovas!
Så ta tillfället för att komma ut i naturen.
Alla Kan Fiska!

Våren närmar sig!
Vi har Jotun - suverän norsk 

fartygsfärg för din båt!  
Hos oss finns också Sonax 

prisbelönta bil- och 
båtvårdsprodukter!

Öringpremiär 1 april!
Se över fiskeutrustningen-

Under premiärhelgen 
30 mars - 1 april har vi 
20% rabatt på hela vårt 

fiskesortiment!Välkommen!

”Näcken-dag” i strålande vintersol!

På första sportlovssöndagen anordnade IFK Björkö 
en festlig aktivitetsdag vid Näckrosdammarna.
Långt över 100 personer hörsammade inbjudan till 
skridskoåkning, gulaschsoppa och kaffe till musik 
från gammal vevgrammofon! 
Som extra bonus bjöds vi på kalasväder och där-
med var stämning på absolut toppnivå!
Ansvariga berättade att IFK har bildat en Aktivi-
tetsgrupp, som har ännu fl er roligheter på gång. 
Bland annat blir det poängpromenader på sön-
dagarna och fram emot maj/juni kommer det att 
arrangeras ”Lilla Björköloppet” för dom yngre 
Björköborna!
Vi ser fram emot spännande aktiviteter genom IFK 
Björkö under året!

”Näcken-dag”
i strålande vintersol!

�
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Varmt välkommen till Björkö Pizzeria 
Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor, 
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan 
god mat.
Dessutom har vi öl- och vinrättigheter och kaffe 
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på 
tel 031-929383 sista beställningen 15 minuter 
innan stängning.         www.bjorko-pizzeria.se

          Öppet: Måndag - Torsdag 12.00 - 21.00 ,  Fredag 12.00 - 22.00 
                      Lördag 12.00 - 22.00 ,  Söndag 12.00 - 21.00

PÅSKDAGSAKTIVITET 
VID NÄCKROSDAMMEN

Söndag den 8 april kl 11 – 13.

På påskdagen kommer vi att fi nnas vid Näck-
rosdammen och tillsammans med Er håva och 
berätta  om djuren som lever i och runt dam-
men. Utrustning kommer att fi nnas för utlå-
ning men man får givetvis ta med sig en håv 
om man vill.
Tipspromenad 20:- / startkort. Frågor fi nns 
uppsatta i  närområdet och vi kommer att ha 
försäljning av korv, saft, kaffe och kaka.

Frågor, kontakta
Katarina Knutsson tel 031-929121
www.friluftsfrämjandet.se/ockero  

Varmt välkommen 
till en dag vid dammen.  

Öckerö lokalavdelning

2012 Års Fyrverkeri!
Tack till er som lägger i bössorna 
och ni som skickar till vårt konto.
IFK Björkö     
Björkö Schakt
Björkö Båtklubb
Hälsö vänner
Ulrike Heider & Paul Peeters
Brittas Fix
Almhöjds livs
Roddklubben
Björkö Is o Marin
Björkö Hamn o Fiskarförening
Skeppshandeln
Rolf Jonsson
Exevent
Klåva Fisk
Fiskeboa
Missionsförsamlingen
Björkö Kyrka
Samhällsföreningen
Björkö Hembygdsförening

Ett extra stort tack till 
David Peters
Utan honom inget fyrverkeri
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  Björkö Kyrka                                                   
  Kyrkvägen 11
  Kontaktperson: Christer Holmer
  0708 96 01 51

  Björkö Missionskyrka                                       
  Bäckevägen 31
  Kontakt till kyrkan: 961709.
.

1112

 
VÅFFELMARKNAD I MISSIONSKYRKAN

Lördag den 17 mars kl 15.00

HAVET, MÄNNISKAN OCH FRAMTIDEN ! 
Onsdag 14 Mars kl. 19.00 i Skutan, Missionskyrkan.

En kväll om fascination och hållbar utveckling.
STEFAN EDMAN, 

författare och miljöexpert visar bilder och berättar.
Kyrkornas föreläsnings- och samtalskväll.

PÅSKBAZAR FÖR ”LUTHERHJÄLPEN”
Lördag 24 mars kl 14.00 i Församlingshemmet

Lotter, våffl or m.m. Förmöte Måndag 12 Mars kl 19.00

EN UTSTRÄCKT HAND  
Dagledigträff Torsdag 19 april i Församlingshemmet

Leif Eliasson, f.d. Sjömanspräst berättar från sin tjänst nära och fjärran.
Servering.  ny tid kl. 15.30

  Traditionellt Valborgsmässofi rande  i Missionskyrkan 30 april kl 19.00 

�
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En rolig film-happening på Björkö!
kommer att finnas att låna av medlemmarna på 
Björkö. Utlåningsrutiner får vi väl skapa när vi 
ser vad efterfrågan blir.
Vi tackar Anna-Lena  för hennes idoga arbete, 
utan vilket filmen aldrig hade kommit till Björkö! 
Tack även till Isobel och Angelica på SeaSide, 
som verkligen bidrog till att skapa trivsel i loka-
lerna under visningen. Vi arrangörer blev minst 
sagt mållösa (till och med ordföranden!) när det 
strömmade in intresserade besökare till visningen 
- ca 200 personer - enormt många fler än vi hade 
trott! Ja, ni vet ju själva som var där – stolarna 
räckte inte och trångt var det. Lika förvånade blev 
vi faktiskt över att så många såg igenom alla fyra 
avsnitten! Vi hade tänkt oss att man nog ville röra 
på sig lite då och då under alla fyra avsnitten, 
vardera på 50 minuter. Det var därför vi körde en 
kopia på tv-skärmen i baren.

Det var också väldigt roligt att Ingemar Carlehed, 
en av skådespelarna i filmen, kom ut med sin fru 
och också såg hela filmen tills slutet. Ingemar är 
intresserad av att komma vid ett annat tillfälle, 
för att berätta om inspelningen och olika episoder 
därifrån. Då får han säkert draghjälp av alla Björ-
köbor som också var med under inspelningarna 
och har mycket att berätta.
 I detta sammanhang finns det anledning att sär-
skilt tacka Owe Gissleholm, för utan hans välvil-
liga insatser med allt tekniskt arbete hade kvällens 
aktiviteter över huvud taget inte blivit av. Roligt 
var det också att få lite berättelser av Björköbor 
som var med, både som statister och som lade ner 
en massa praktiskt arbete vid sidan av film-tea-
met. Det är värdefullt att få igång lite ”historie-
berättande” på ön också! 
                                            Samhällsföreningen

Tänk, att det blev en riktigt rolig kväll när Björkö 
Samhällsförening arrangerade visning av den 
gamla TV-serien ”Fiskeläget” i SeaSides lokaler 
i början av februari.

Visningen hade föregåtts av mycket funderingar 
och planerande, innan vi hittade en lämplig form 
för evenemanget. Först fick vi jobba ”i hemlig-
het” med att få till visningsrättigheterna ifrån 
SvT och ta beslut om huruvida vi skulle satsa 
ganska mycket pengar, som SvT ville ha för 
detta. ”Hemliga” var vi tvungna att vara, efter-
som Anna-Lena Helling, som var ”motorn” i 
kommunikationen med SvT, ville ha med delar 
av filmen som överraskning i den fest som hon 
stod för i höstas. När filmen visades där blev vi 
också klara över att vi satsat rätt – för det blev 
en väldig succé bland gästerna där och därefter 
talades det mycket om att det skulle bli en allmän 
visning också.
Visningsrättigheterna är alltså betalda ur Björkö 
Samhällsförenings eget kapital, dvs medlemmar-
nas egna medel. Därmed är Björköborna ägare 
till filmen, men den administreras av Björkö 
Samhällsförening. Eftersom vi tycker att det är 
ett historiskt dokument för Björkö, kommer den 
sedermera att överlämnas till Björkö Hembygds-
förenings arkiv.
Vi har nu ett ”original” som vi fått från SvT och 
därifrån har vi gjort en säkerhetskopia, som 


