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Ett gott nytt år, mina vänner! 
 
     Nåja, vi har redan börjat knapra på det, men såhär års känns 
det ändå som att denna perioden är lite av ”noll-läge” innan 
livet tar fart i vårexplosionen. Och varje år är det precis som 
vanligt, vi har samma hopp om spännande utveckling och stora 
framsteg, vilket det rör vårt eget liv eller samhällets. 
     För Björkö hoppas jag på en utveckling på 
trafiksäkerhetsplanet, vi har ju äntligen fått gehör för en gång-
/cykelbana längs Bäckevägen inom det närmaste. Vi fick 
tillbaka Björköbussen, i elfte timmen, men vi hoppas också på 
några turer på helgen. Det har vi kunnat läsa ut i en utredning 
att vi borde ha – men därifrån är det långt till Västtrafiks 
välvilja!  
I detta sammanhang vill jag erinra om vikten av att man 
stämplar när man åker med bussen. Detta är ju en statistik-
funktion och helt avgörande för om vi får behålla bussen! 
En ny skola på Björkö finns äntligen med på prioritetslistan. 
Men tyvärr kommer andra jättesatsningar på skolfronten före, så det dröjer länge än. Och så 
kommer vi under året att påverkas av arbetet med kommunens förnyade översiktsplan, där 
planprogrammet ”Björkö Södra samhälle” nu startar. Det handlar alltså om att börja tänka in en 
utbyggnad av ett stort område söder om hamnen och ner till Samsmarka. Detta är bara ett första 
steg, med insamlande av fakta för samhällsplaneringen och vi återkommer med mer information 
allteftersom. 
     Dessutom ser vi med intresse och entusiasm hur EU-projektet Öbor & Finfôlk samlar in 
underlag för insatser för ett levande samhälle runt hamnen. Spännande! 
      I denna tidning kan du ta del av Samhällsföreningens verksamhetsberättelse och då ser du 
att detta verkligen är en aktiv förening. Det är roligt för mig som ordförande att få arbeta 
tillsammans med så engagerade och positiva ledamöter och nu samlar vi oss för vårt årsmöte, 
som jag hoppas att du deltar i. Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson kommer då också att 
ge oss lite mer fakta kring de ärenden som berör oss på Björkö. Varmt välkommen till årsmötet 
den 3 april, alltså! 
     Björkö-Nytt har vi faktiskt klarat att ge ut, trots att vi förlorade vår fantastiske redaktör. Men 
han lämnade över mycket av sin kunskap, som vi kan arbeta vidare med, och dessutom har vi 
haft förmånen att få hjälp av hans son. Men frågan om hur tidningen ska göras är hela tiden 
aktuell. Vi skulle vilja ha en tidningsgrupp, vid sidan av styrelsen, som håller i detta och kallar 
härmed alla intresserade att höra av sig till oss! 
     Till vår stora glädje kan vi läsa ut att vi har många besökare till vår hemsida, www.bohus-
bjorko.se . Där försöker vi lägga ut aktualiteter och där finns mycket bra och rolig information 
om Björkö. Där kan du även hitta både ärendelista till våra styrelsemöten och protokollen efter 
mötena. 
     Nu ser jag fram emot att få möta er ute på ön, i verksamheterna eller längs våra härliga 
vandringsleder, som jag hoppas ska återhämta sig efter vinterperiodens stormar och hällregn. 
Och där blir det ju, som alltid, samma fascination och förundran över att våren kommer igen 
och att växterna ger oss sin spirande livskraft! Åh, vad jag längtar! 
     
     Glada vårhälsningar, Helena Larsson ordföran 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
för Björkö Samhällsförening - Verksamhetsåret 2013 
 
 

Styrelsen har under 
verksamhetsåret bestått av 
följande medlemmar: 
Helena Larsson, ordförande; 
Göran Billvall, vice ordförande; 
Annika Jägersvärd, sekreterare; 
Aija Samuelsson, kassör, samt 
ledamöter: Bengt Berndtzén, 
Laila Enfors, Kenneth Franzen, 
Owe Gissleholm, Marianne 
Gråhn, Ann-Cathrin Henriksson, 
Jerker Knutsson, Cecilia 
Lännerbo och Joakim Månsson. 
 

 
     Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 12 protokollförda styrelse-
möten.  
     Föreningens viktigaste kanaler till medlemmarna är vår hemsida www.bohus-bjorko.se, 
Facebook-sidan Björkö Samhällsförening och tidningen Björkö-Nytt, vilken även 
marknadsför Björkö i övriga kommunen genom att den läggs ut i kommunhuset, turistbyrån och 
andra kommunala lokaler. På hemsidan lägger vi upp alla protokoll från våra styrelsemöten – 
en bra kanal för att få veta vad som händer i Björkö samhälle. 

Föreningen fungerar också som remissorgan för kommunens verksamheter och vi har 
deltagit i kommunens informations- och dialogmöten med ö-/byråden och därigenom hållit oss 
underrättade, för Björköbornas del, om kommunens arbete. 
     Under året som gått har styrelsen som vanligt arbetat aktivt för att vi ska ha ett trivsamt och 
fungerande liv på Björkö. Vi har därför; 
 

 På olika sätt påverkat beslutsfattarna i kommunen för att förbättra trafikmiljön och 
särskilt säker skolväg. Bland annat fick vi kommunen att sätta upp dels en 
varningsskylt om skola, dels en hastighetsvarningsskylt vid Västergårds by. Tyvärr 
skulle skylten ”vandra runt” på fler platser, så vi hade den bara en kort tid. Vi kommer 
att arbeta för att få tillbaka den. Vi har också begärt att få ett skyddsstaket vid trottoaren 
vid Bamba. Nu hoppas vi att en gång-/cykelled längs Bäckevägen till 
Västergårdsskolan skall anläggas inom det snaraste. 

 Vi har även stöttat Björkö Skolverk i att få till en ny skola på Björkö. Också här gläder 
vi oss åt att vi har fått kommunledningen att lägga in en ny skola på Björkö i planen. 

 Ett stort bekymmer uppstod på sommaren, när vi förstod att Västtrafik tänkte dra in 
turerna för Björköbussen och vi fick lägga mycket tid och kraft på att, med hjälp av 
ansvariga i kommunen, få Västtrafik att ändra sig. Vi fick bussturer under vardagar vid 
högre trafik, men inte sena kvällar eller helger. Detta får vi fortsätta att arbeta på. 

Vår frustration över att det var så svårt att få till förändringar när det gällde ovanstående 
frågor gjorde att vi skrev en insändare i Torslanda Tidningen 



 Vi har sökt ekonomiskt bidrag för att kunna underhålla vår egen led Promenaden, 
eller Skjutbanestigen, men vi har ännu inte lyckats med detta 

 I år fick vi hjälp av Janne Boström att få upp och få igång uteduschen på Tors Holme. 
Båda badstegarna där blev nu också klara och blev mycket uppskattade. 

 Gröna Äng har successivt röjts och underhållits lite lätt, i väntan på att vi eventuellt 
förbättrar stigen vidare norrut – kanske kan vi till och med markera en led som 
förbinder flera vikar utefter västra kustlinjen? 

 Städdagen blev precis lika välbesökt och effektiv som tidigare år. Det är fantastiskt att 
år efter år uppleva detta engagemang från Björköborna. 

 Det kom en fråga om det gick att bättra på stranden i Klarviksbadet och efter kontakt 
med Kultur och Fritid fick Gert Knutsson uppdraget. Naturligtvis gjorde han ett mycket 
bra arbete, till alla badandes glädje. 

 Och i Klarvik blev det simskola också den sommaren. Den står Friluftsfrämjandet för, 
men Samhällsföreningen är ekonomiska garanter, om så skulle behövas. 

 I övrigt har Samhällsföreningen haft visst samarbete med projektgruppen ”Öbor & 
Finfôlk” när deras enkät skulle ut till alla hushåll. Vi har även en representant i 
projektgruppen. 

 Förra årsmötet beslutade om att Samhällsföreningen skulle kunna ingå ekonomiskt i 
något projekt som Björköbarnen skulle starta. Detta har dock ännu inte skett. 

 Däremot var vi en av aktörerna i Världens Barn-aktiviteterna under hösten, liksom en 
av sponsorerna och ekonomisk garant för Nyårsfyrverkeriet, där vi också har en 
representant i arbetsgruppen.  

 I år fick vi göra Björkö-Nytt utan vår eminente redaktör Lars-Erik Kihlman. Efter god 
handledning och praktisk hjälp av hans son, Peter Kihlman har vi lyckats få fram alla 
fyra utgåvorna detta året också. Vi tackar också alla som bidrar till tryckkostnaderna. 

 
     För styrelsen är det väldigt inspirerande att ha medlemmarnas förtroende att driva 
föreningen. Det är också värdefullt att så många Björköbor vill bidra till trivseln på vår ö, både 
genom medlemskapet i föreningen och genom olika insatser för en god miljö. Också i år kan vi 
särskilt tacka alla som vårdar sig om miljön genom att inte slänga skräp utan istället plocka upp, 
liksom våra brygg- och bänkfaddrar som i tysthet ser till att vi kan komma ner i havet eller vila 
våra trötta ben!  
     Vi får ofta önskningar och förslag från engagerade Björköbor, om hur vi kan uppehålla och 
förbättra vårt gemensamma samhälle. Det är väldigt värdefullt för oss och vi tackar alla som 
kontaktar oss i dessa frågor. 
     Vi vill nu tacka 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 2013 
Styrelsen för Björkö Samhällsförening 
 

 



 

 

Björkö Samhällsförening håller årsmöte 

torsdag 3 april, klockan 18.30 i Västergårds By 
 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden är programmet: 
 

Samhällsbyggnadschef Robert Svensson informerar om 
de stora frågorna som nu rör Björkö; 

trafiksäkerhet, Björköbussen och 
planprogram Björkö södra samhälle, mm. 

 
Välkommen! 



Nytt från Hamnen 

     Vi önskar alla ett trevligt år i Björkö Hamn 2014. Hamnkapten är även i år Kenneth Kyldahl 
och han nås på tel 0768-653857, eller e-post hamnkapten@bjorkohamn.se 
BOKA REDAN NU VÅRARBETSDAGEN 26 april kl 09.00.  
     Det finns gott om arbetsuppgifter och genom att ställa upp hjälper du till att hålla nere våra 
kostnader och därmed båtplatsavgiften. Vi sänker i år underhållskostnaden i båtplatshyran med 
6.4%. Att vara med på våra arbetsdagar skapar också en fantastisk sammanhållning i hamnen. 
 De större arbeten och investeringar som planeras i år är:  
          - Förstärkning av kajen norr om Ishuset  
          - Reparation av "Doktorns  Brygga" 
          - Justering av akterfästen vid Tors Holme 
          - Grillplats vid gästhamnen 
          - Betalautomat vid gästhamnen. 
     Nytt för i år är att vi tar hand om båtuppläggning och kranlyft i egen regi. När ni skall 
sjösätta, ta upp eller behöver kranlyft skall ni kontakta vår hamnkapten. 
Vi avser att införa ett bokningssystem på vår hemsida. 
     Vi fortsätter med vårt miljöarbete i hamnen. Suganläggningen för mottagning av toalettavfall 
från fritidsbåtar och fritidsbilar används över förväntan flitigt. Tömningen är avgiftsfri och vi 
förutsätter, att du som båtägare använder denna anläggning istället för att tömma toalettanken 
till havs.  
     Det är varje båtägares skyldighet att inte förorena båtuppställningsplatser och närliggande 
vattenområden i samband med slipning och bottenfärgsmålning. I vår hamnordning har vi med 
att det är ett krav på att man skyddar marken under båten vid skrapning och målningsarbete. 
Vi uppmanar dig också att bara använda godkända bottenfärger. 
Det kan tyckas att de små mängder av föroreningar, som du som enskild båtägare släpper ut i 
havet, har liten betydelse i jämförelse med vad andra åstadkommer, men varje insats för en 
bättre havsmiljö är viktig och i vår hamn blir effekten betydande om våra 450 fritidsbåtägare, 
yrkesfiskarna och några tusen båtgäster samarbetar för en bättre miljö. 
     För Björkö Hamn, Bengt Olausson 
  



 
Björkö Båtklubb kallar till årsmöte 8 mars kl 12.00 i Klubbhuset (f d 
Hemvärnsgården) 

- Förarintyg / Kustskeppareutbildning startar på Björkö under våren, 
anmälan till Lars Iggström tel 0705-922688 

- Björkö Båtklubbs och Hamnens arbetsdag lördagen 26 april kl 09.00 
- Björkö Båtklubbs Kräftskiva 6 september kl 19.00 
 
Kaffe / värmestuga för ”båtrustare” i Klubbhuset 12, 13 18, 20 och 21 april 

 
 
 
 
Välkomna till ett nytt år med Björkö Roddklubb.  
     
Under vintersäsongen har vi inomhusträning  
i idrottshallen, kom gärna och prova på.  
I april/maj sjösätter vi Unna vinn och då 
hoppas vi att många, både gamla och nya 
roddare, vågar sig ner till våra träningspass. 
Information om träningstider och annat som 
händer i roddklubben får ni på vår hemsida 
www.bjorkoroddklubb.se Följ oss också på 
Facebook. Björkö Roddklubb kallar till 
årsmöte lördagen den 15 mars kl. 17.00 på 
Seaside med traditionsenliga festligheter 
efter mötet. 
     Styrelsen, Björkö Roddklubb 
 

 
 
 
 



 
Lägesrapport för projektet Öbor&Finfolk 
 
Öbor & Finfolk startade sitt arbete i juni 2013 och slutrapporteras i maj 2014. Mycket har gjorts 
inom projektets tre delmål - Besöksnäringen, Fisket och Lokalanvändningen i hamnen.  

• En enkät riktad till Björkös besökare genomfördes sommaren 2013.  
• Intervjuer och flera möten med de företagare som idag gynnas av en ökad besöksnäring 

har ägt rum. 
• Alla fiskare har intervjuats om sina framtidsplaner, problem och hur deras näring kan 

stärkas på ön genom beslut i kommun och hamnstyrelse. 
• Möte har hållits om våra fiskares gemensamma angelägenheter och samarbete med 

Feskeboa, Isverket och Skeppshandeln. Med på mötet var också tjänstemän från 
kommunen. 

• Björköborna tillfrågades om sin inställning till besöksnäringen i form av en enkät under 
december 2013. 

• I januari har alla som arrenderar mark för en sjöbod intervjuats om sjöbodens historia, 
nuvarande användningsområde och vilka framtidsplaner de har med sin sjöbod.  
 

Våren 2014 kommer att präglas av 3 öppna möten med olika teman som berör Besöksnäringen 
och lokalanvändningen i hamnen. När det gäller Fiskedelen av projektet är ytterligare ett 
gemensamt möte inplanerat i början av mars. Syftet med mötet är att se vilka gemensamma 
frågor fiskarna kan enas om och hur de kan arbeta vidare med dessa genom gemensamma beslut 
och i relation till kommun och hamnstyrelse. 

71 % av Björköborna arbetar ideellt för öns trivsel 
Den enkät som följde med förra numret av Björkönytt är nu analyserad. 25% av Björkös vuxna 
befolkning (286  av 1175 personer) svarade på enkäten, vilket får betraktas som en god 
svarsfrekvens. I åldrarna mellan 31 och 50 år svarade 31% av öborna. Det var otroligt intressant 
att ta del av ”Björköviljan” när det gäller synen på Björkös ökade antal besökare. Ännu mer 
intressant var att 71% av de som svarade på enkäten berättade att de på olika sätt är ideellt 
engagerade i Björkös inre liv. Merparten av svaren handlade om deltagande i städdagar och 
arbetsdagar för hamn och samhällsförening. Väldigt många berättade också om styrelsearbete i 
öns många föreningar. Många sköter också om våra fina stigar norrut på ön eller städar på 
stränder. Eller arbetar i en verksamhet som kan hålla nuvarande servicenivå tack vare det extra 
tillskott besökarna ger i kassan, under de hektiska sommarveckorna. Resultatet av enkäten går 
att läsa i sin helhet på Björkö Hamns hemsida.   

Positiv inställning till Björkö som besöksmål 
De som svarat på enkäten visade ett överväldigande stöd för och förståelse av att det ökande 
antalet besökare sommartid bidrar till nuvarande utbud och öppettider i affärer och restauranger 
för oss som bor här. De som uttryckte oro för en växande besöksnäring var inte främst oroliga 
över trängsel på favoritklippan, utan över potentiell nedskräpning och parkeringsproblem om 
besökarantalet blir större sommartid. De förslag som Björköborna angav som önskemål om vad 
besöksnäringen ytterligare skulle kunna bidra med, var fler än 200! Det finns en enorm 



kreativitet på Björkö och förhoppningar om hur ön kan utvecklas för att bli ännu mer trivsam 
för oss som bor här och de som besöker oss sommartid. För att bara ge några exempel ur 
enkätsvaren: Lekplats med marint tema i hamnen, utegym, uppmätta löpslingor, bättre skyltning 
från hamnen norrut, en krabbfiskeflotte, marknadsdagar, spa, minigolfbana och sjöbodssafari.    

Våren präglas av möten 
Projektet går nu över i en vår full av öppna möten för alla intresserade Björköbor. Det första 
mötet är redan genomfört nu mellan presstopp och utgivningen av denna Björkönytt. Den 23 
febr träffades Björköbor med intresse av att diskutera besöksnäringen. I början av mars hålls ett 
internt möte i fiskargruppen med syfte att vaska fram det som är allra viktigast att arbeta vidare 
med för att stärka och gynna fiskenäringen. Kanske utkristalliseras förslag på gemensamma 
behov vad gäller infrastruktur som skulle kunna drivas mot kommunen eller hamnstyrelsen och 
kanske organiseringsfrågor som rör kajen och som fiskarna genom samarbete själva kan ordna. 
Många spännande idéer har väckts inom ramen för fiskedelen av projektet. 

Verkstad om Besöksnäringen 
Den 27 mars träffas de etablerade företagare som arbetat aktivt i Öbor&Finfolk under hösten 
tillsammans med andra Björköbor med intresse av besöksnäringen för en ”kick off”  inför 
sommaren 2014. Kanske finns det Björköbor som vill starta upp verksamheter eller samarbeta 
med varandra kring uthyrningsverksamhet eller att skapa något som både vi och besökare skulle 
ha nytta av, elljusspår, uppmätta löparslingor eller lekplats i hamnen osv. 

Verksamhet med hamnläge 
Den 13 april är alla Björköbor med intresse av att prata om lokalanvändningen i hamnen 
välkomna på möte. Otroligt många Björköföretagare eller blivande sådana visade i enkäten 
intresse av att hyra en lokal i hamnen för sin verksamhet. Nuvarande detaljplan medger inte 
annat än hamnändamål för lokaler på hamnens mark. Vi kommer att kunna påverka den nya 
detaljplanen. Under mötet kan vi diskutera hur vi vill att hamnen ska utvecklas som 
kommersiellt centrum på ön. 

Sjöbodsinventering slutförd 
Projektets tredje mål är att göra en inventering av nuvarande och framtida användning av våra 
unika sjöbodar i hamnen. En bieffekt av projektet blev att sjöbodsägarna intervjuades om sin 
bods historia. Alla gamla bodars historia har sammanställts i ett dokument som både kommer 
att lämnas till Hamnen och Hembygdsföreningen för bevarande. Våra sjöbodsområden är 
kulturhistoriskt mycket värdefulla och deras framtida användningsområde är av betydelse för 
hur hamnens begränsade markyta ska kunna användas. Hamnföreningen som arrenderar ut 
marken som boarna står på ansvarar för att skriva  regelverket för deras användning som 
bestämmer tex, vem som får köpa en sjöbod om någon blir till salu.  

Alla är välkomna till Seaside för slutrapporteringen 
I slutet av maj kommer alla intresserade öbor bjudas in till genomgång av slutrapporten. Det 
kommer att bli en söndag i maj på Seaside. Det kommer att finnas mat att köpa och mycket tid 
för intresserade öbor att diskutera resultaten. Öbor&Finfolk är en förstudie, vilket innebär att de 
pengar vi erhållit bara har kunnat användas för möten, samtal och informationsinsamling. 
Redan nu ser vi att det skulle finnas anledning att göra en ny EU-ansökan för att ansöka om 
pengar för investeringar i de delar som har med infrastruktur i hamnen att göra men kanske 
också annat som hade ökat Hamnens attraktionskraft och trivsel. Resultaten kommer kanske 
också att bli underlag både för beslut i hamnstyrelsen och för samhällsföreningen i dess roll 
som remissorgan i kommunen när det gäller ny detaljplan över området.  
         Joakim Pettersson, projektledare          Anna-Lena Helling, projektsekreterare 
 



 
Björköbarnens 2014 har sedvanligt startat med 
årsstämma i januari. Vi tackade avgående ledamöter 
Anna Törnqvist, Anna Millberg och Emelie Werme  

för ett utomordentligt jobb och hälsade även tre nya ledamöter välkomna; Alana da Silva, Jenny 
Milton och Görel Wranne.  
     Vi har delat ut vår folder med aktivitetskalender för 2014, om någon inte fått den eller 
behöver en extra, så hör av er till vår ordförande Linda Andersson på info@bjorkobarnen.se, så 
får ni ett ex. Vi vill redan nu göra er uppmärksamma på att vi har flyttat på vårens fixardag på 
lekplatsen från söndagen den 27 april till påföljande den 4 maj, detta så att den inte krockar med 
löptävlingen Skärgårdsmilen.  
     Ni som hunnit läsa vår folder har kanske sett att vi nu är väldigt glada över att vår hemsida: 
www.bjorkobarnen.se är igång. Här hittar ni information om oss, hur man blir medlem, våra 
aktiviteter och kontaktuppgifter. Hoppas att ni tycker om hemsidan, saknar ni något får ni gärna 
höra av er. Vi fortsätter även med vår Facebook grupp, gå gärna med i den för att få information 
från oss, så att ni inte missar våra aktiviteter. 
     Bamsegymnastisken har visat sig vara lika 
populär som vanligt! Ledarna Emma, Christel 
och Marie håller två grupper varje lördag 
förmiddag i gympahallen. Lilla gruppen är för 
barn mellan 2-4 år, där mamma, pappa eller 
någon annan vuxen är med och gympar med 
barnen och stora gruppen är för barn mellan  
4-6 år, här kör barnen själva tillsammans med 
ledarna. Vi tycker att det är jättekul att så 
många kommer varje vecka och har kul 
tillsammans. 
     Hoppas ni vill stötta oss som medlemmar 
2014 och att vi ses nu i vår på äggjakten och 
fixardagen!  
           Väl mött hälsar vi i styrelsen! 
 



 
 

 

Välkommen till 
Samhällsföreningens 
städdag 12 april 
 
Vi samlas klockan 10.00 vid 
fd Skarviksskolan för att 
tillsammans vårstäda vår ö. 
 
Efteråt träffas vi på 
lekplatsen ca kl. 12 och fikar 
tillsammans. 
Välkomna! 

 

 
 



Jag träffade Daga Kristoffersson, idag Björkös äldsta invånare,  
och fick ett härligt samtal! 

 
I Dagas trivsamma vardagsrum, omgivna av 

foton på alla barn, barnbarn, och barnbarnsbarn, 
hade vi ett livfullt samtal om hennes liv idag och  
i gångna dagar. Daga, som nyss fyllde 98 år, är 
levande, positiv och snabb i intellektet och det blev 
ett härligt samtal. Här märker man bara av de 
flydda åren i hennes vida kunskaper och spännande 
livserfarenhet. 

Daga föddes i östra Göteborg och det var 
faktiskt osäkert om hon skulle överleva, därför 
blev hon nöddöpt! Hon var ett av åtta barn och 
verkar ha haft en fin uppväxt i närheten av Örgryte 
gamla kyrka. Hon gick de obligatoriska sex åren i 
skolan, men ökade på med ett extraår – och 
ytterligare ett år på lärarinnans inrådan. Eftersom 
hon var så duktig i sömnad fick hon möjlighet att 
fördjupa sig i detta och fick till och med 
stipendium på 25 kronor! Hantverkskunnigheten tog hon med sig vidare i livet och har skapat 
mängder med fina vävnader, broderier och kläder. Så sydde Daga t ex dottern Berits 
brudklänning för 45 år sedan och den var lika fin som brudklänning åt Berits dotter Anna för ett 
par år sedan! 

Sin man och livsledsagare, Stig, träffade Daga när de båda arbetade i Göteborg. Daga som 
affärsbiträde och Stig som hade tagit med sig sin familjs bagerikunnande till familjens bageri i 
Göteborg. Kärleken var stark och de behövde inte mycket betänketid för att slå sig ihop. På 
Trettondagsafton 1941 vandrade de tillsammans över isen till Björkö för att Daga skulle bli 
presenterad för Björköfamiljen. 

Så skapade de sin egen familj och bodde på olika ställen i Göteborg och på Björkö, tills de 
1954 bestämde sig för att bygga eget på Mossvägen, där Daga fortfarande bor kvar. Daga ger 
mig den fascinerande berättelsen om hur de fick reda på att det fanns en gammal kol-pråm i 
Sannegårdshamnen till salu. Daga åkte dit och fick köpa den, fast gubbarna rev sig i håret och 
undrade vad i all sin dar hon skulle med den till. Pråmen drogs ut till Gröna Äng, där den 
plockades isär och Stig ägnade alla lediga stunder till att, med pråmens kraftiga stockar, bygga 
ett hur som står lika starkt än i dag! Kolet och järnskrotet kunde man få valuta för också! 

Daga fick ha sin Stig till 1988 och man kunde tänka att livet skulle stanna upp för Daga efter 
detta. Men det här är en levnadsglad och handlingskraftig kvinna – hon lade mycket tid på att 
väva och sy. Hon har sytt fem folkdräkter, varav hon har vävt tyget till tre av dem (sexton meter 
tyg gick åt!). Sedan tog hon tag i en dröm hon haft länge – hon började göra resor runt om i 
Europa. I nio år reste hon med sin väninna Birgit och sedan har hon rest med barnen. Hon 
engagerade sig både i Röda Korset och i SPF, allt från att den föreningen startade i kommunen. 
Där firade hon nyss 25 års medlemskap. Hon är också en ivrig korsordslösare och hänger med i 
alla TVs frågesporter. Intellektet är på topp och hjärnan snabb. 

Men hon påpekar också att hon har en fin gemenskap och en ovärderlig hjälp av barnen, 
barnbarnen och kanske till och med av barnbarnsbarnen, som ofta kommer på besök. 

Helena Larsson 
  



Björkö-kvinnornas liv på 1900-talet 
(Noteringar från berättelser ur Hembygdsprojektet på Björkö 1984) 
 
Kvinnorna hade tunga sysslor och mycket ansvar, eftersom männen ofta var ute på fiske. 
Dessutom hade de en stor del i jordbruket – vid sekelskiftet fanns 80 kor och 18 hästar på 
Björkö. Kvinnorna sydde inte bara de vanliga kläderna, utan även fiskar-plaggen, som var stora 
och otympliga och dessutom skulle oljas in, kanske upp till tre gånger. 

Storbak: 
Man bakade på 50 kg rågmjöl och startade klockan 3 på natten och höll på hela tiden till sent 
nästa natt. Vissa kvinnor hade uppdraget att gå runt som bakhjälp på ön, t ex Gröt-Olivia, Pirre-
Tilda och Rudolfs Beata. De fick ett par brödkakor, två kronor och mat under dagen. 

Stortvätt: 
På vintern tvättades bara det nödvändigaste och vittvätten sparades till våren och sommaren. 
Då tvättade man i en stor damm, t ex Svarten, Soten, eller Kärringaskrödet, och blötlade över 
natten i stora baljor. Tvätten kokades i tvättgryta och barnen var med och plockade kvistar och 
ris att elda med. 
Under torra somrar fick man 
skölja tvätten i havet och bara 
göra den sista sköljningen i 
sötvatten. Efter tvätten lades allt 
på tork på buskar och gräsplättar.  
Trasmattorna skulle också tvättas 
och skuras, i dammar och vikar. 
Man hade många mattor och de 
var tunga. 

Sjukvård:  
I början av 1900-talet var enda 
tillgången till läkare i Marstrand 
eller Styrsö. 
Men under första världskriget hade Björkö ”Fru Karlsson”. Hon var upplärd av läkaren i 
Marstrand och var väldigt uppskattad. Hon gjorde en enastående insats under Spanska sjukan 
och hon var duktig på att lyssna på lungorna och koka hostmedicin. 
Hennes make, ”Herr Karlsson” var egentligen handelsresande från Småland, men blev med 
tiden en mycket duktig ”benlagare”, som t o m läkare rekommenderade!  
Herr och fru Karlsson verkade var för sig, utan att blanda sig i varandras arbete och de tog 
väldigt lite betalt.  
1967 kom bilfärjan till Grönevik och väg anlades därifrån till samhället. 
Nu behövde t ex inte kvinnorna bo i stan innan de skulle föda, utan kunde hinna in till Mölndals 
lasarett när det blev dags! 

Teknisk utveckling: 
På 1920-talet började man sätta in vattenpump i köket, som pumpade upp brunnsvattnet, och i 
nya hus murade man in bakugnar i källaren. 
1928 kom elektriskt ljus till Björkö. Allt detta var en lättnad för kvinnorna i deras arbete i 
hemmet. 
I slutet av 50-talet kom kommunalt vatten och avlopp till Björkö, men det fanns inte förrän 
1966 i Västergård. 



Björkös nyårsstolthet - det fantastiska 
fyrverkeriet – blev en succé i år igen, tack 
vare alla bidrag från föreningar, sponsorer 
och pengar i bössorna! 
 
     Vi vill gärna betona att Fyrverkeriet inte är en 
kommunal aktivitet, utan är helt baserat på ideell 
grund och gemensamt engagemang.  
     I år var det 15:e fyrverkeriet och vi tackar David 
Peter som fortfarande vill ge oss denna sprakande 
upplevelse, minsann ganska unik! Fyrverkeriet för ju 
dessutom med sig att Björköborna går ”man ut huse” 
och samlas i hamnen, till stor glädje för alla. 
   Hälsningar, Fyrverkerikommittén 
 
 

 

HUR SKULLE DET VARA MED EN STUDIECIRKEL? 

I Samhällsföreningen har vi blivit kontaktade av Studieförbundet 

Vuxenskolan som inspirerade oss till att få igång någon studiecirkel på 

Björkö. Och visst finns det väl flera här på ön som skulle vilja fördjupa sig 

i något spännande ämne! 

Vi tänkte ta upp den frågan på vårt årsmöte, så ta med dig dina tankar dit, 

så diskuterar vi vidare! 



 
 

Romerna – en minoritet i Europa  
 
Träff för daglediga i Björkö 
Missionskyrka, torsdagen den 13 mars, kl. 
13.00      
 
Ingrid Schiöler som har arbetat med 
utställningen "Vi är romer" på Göteborgs 
stadsmuseum berättar om romernas kultur, 
historia och situation i Europa och Sverige, 
historiskt och idag.  
Vilka är de romska tiggarna på Göteborgs 
gator? Vad är skillnaden i betydelse mellan 
rom och zigenare? Vad är bakgrunden till 
antiziganismen – fientligheten mot romer?  
 

 
 
Loppans Barnmarknad, 
8-9 mars Skutehagens 
skolas matsal, Torslanda.  
Öppettider: Lördag den 8 
mars kl. 9.00-14.00, Söndag den 9 mars kl. 
9.00-13.00. På söndagen är det halva priset 
på det mesta!  
Gå gärna med i vår grupp på Facebook, 
eller på vår Blogg för mer information: 
http://loppanbarnmarknad.blogspot.se 
Vi har även ett fik med hembakt och korv 
& bröd till bra priser 

 
Kalendarium 

 

MARS 

8         Båtklubbens årsmöte kl 12 

13       Föredrag om Romer, M.kyrkan kl. 13 
15       Roddklubbens årsmöte kl 17 

27       Öbor & Finfôlk 

30       IFKs årsmöte kl. 15 Klubbhuset 

 

APRIL 

3        Samhällsföreningens årsmöte kl 18.30 

5        Hamnföreningens årsstämma kl 12  
12      Samh. Föreningens städdag kl. 10 

13      Öbor & Finfôlk 

18      Äggjakten, Björköbarnen 

26      Arbetsdag i hamnen 

30      Valborgsmässofirande M.kyrkan 

      

MAJ 

4        Fixardag Björköbarnen 



 

                    
           

 

 
 
Påskförberedelser. 
På Björkö gör vi litet extra av detta tillsammans i Kyrkorna. 
Askonsdagen 5 mars kl 19 i Björkö Kyrka. Mässa inför fasteperioden. 
Stilla veckan 14-16 april läses berättelsen om Jesu lidande måndag-tisdag-onsdag 
kl 19 växelvis i kyrkorna.  Musik och enkelhet. 
Annandag Påsk firar vi Emmaus-mässa kl 17 i Missionskyrkan. 
 

Bazarer 
Lördag  22 mars i Skutan Våffelmarknad för SMU  kl.16 
Lördag  29 mars i Björkö Kyrka för Lutherhjälpen kl. 14 
I år blir det åter "loppis" för Stadsmissionen "klämfredagen" 29 Maj på 
Västergårdsvägen 31 
 

Friluftsgudstjänst för alla åldrar 
Kristi Himmelsfärds Dag 28 maj på Tors Holme kl. 11. Ta med dig fika. 
 
Valborgsmässofirande 30 april, kl 19.00 i Missionskyrkan 
 
Nytt samarbetsavtal mellan församlingarna skrivs den 15 juni i Björkö Kyrka, 
följt av vandring till Missionskyrkan med "fest". 
 

 
Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer! 


