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En hälsning från ordföranden 
     Tänk, att det är lika glädjande varje gång jag sätter samman ett nummer av Björkö-Nytt – det 
är så många som vill bidra på olika sätt och så många som räknar in vår tidning som ett 
informationsorgan, så att det är svårt att få plats med allt! Likaså är det roligt att se att vi har 
många ”följare” på vår Facebook-sida och vår hemsida. Det är roligt, också, att veta att boende 
och besökare på Björkö engagerar sig så i vår ö och hjälper till att göra Björkö trivsam! 
     Här följer nu Samhällsföreningens verksamhetsberättelse för det gångna året – där kan du 
läsa mer om vad vi har sysslat med – och välkommen sedan till vårt årsmöte, se inbjudan här 
ovanför! 
     Helena Larsson 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Björkö Samhällsförening - BSF 

Verksamhetsåret 2014 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Helena Larsson, ordförande - Owe Gissleholm, vice ordförande - Annika Jägersvärd, 
sekreterare och Aija Samuelsson, kassör 
Övriga ledamöter: Bengt Berntdzén, Laila Enfors, Kenneth Franzén, Marianne Gråhn , 
Ann-Cathrin Henriksson, Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo, Joakim Månsson och Kenneth 
Wahlström. 
Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 11 protokollförda styrelsemöten.  

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. 

Inbjudan 
Björkö Samhällsförening håller årsmöte 

Onsdag 25 mars kl. 19.00 i Västergårds By 
 

Förutom sedvanliga årsmötesärenden har vi på programmet: 
Kommunchefen Ingvar TH Karlsson 

talar om ”Öckerö kommun och framtiden - 
Utmaningar och satsningar” 

 

Välkomna! 



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, såsom till exempel; 

-      I slutet av verksamhetsåret fick vi äntligen klartecken för att en gång- och cykelled 
skulle byggas längs Bäckevägen och i skrivande stund vet vi också att den tar alltmer 
form. I samband med det bygget kommer det att ordnas så att trafikmiljön vid 
Västergårds by/Bamba skall bli säkrare för skolbarnen och andra trafikanter. 
Fortfarande har vi dock inte fått någon ordentlig översyn av annan farlig trafikmiljö på 
ön, så att häckar hålls nere eller att man begränsar trafiken på t ex Kyrkvägen. Det är en 
önskan vi i styrelsen har framfört till kommunansvariga. 
     Styrelsen har även haft diskussioner med kommunen om parkeringsproblemen vid 
Grönevik och Framnäs. Här har vi även kontakt med ö-råden på Kalvsund och Grötö 
för att hitta en fungerande lösning för boende och besökare på alla tre öarna. 

-      Kommunen formulerade under året en Trafikstrategi, som styrelsen fick möjlighet 
att reagera på. Information om Trafikstrategin aviserades för Björköborna på hemsidan 
och Facebook-sidan. Styrelsen svarade att ”Björköbussen borde vara avgiftsfri för att få 
fler passagerare, eftersom många anser det vara för dyrt att åka buss på Björkö. 
Kollektivtrafiken bör förbättras för att underlätta för turister och för pendlingen till 
kommunen och Björkö. Busstrafik på kvällar och helger på Björkö. Förbättrade 
kommunikationer inom kommunen och snabbfärja till Göteborg.” 

-      Kommunen tog beslut om en stor skolbyggnadssatsning, med nya byggnader både 
på Bratteberg och Hedenskolan. Denna satsning har så stor prioritet att en ny skola på 
Björkö tyvärr skjuts fram några år. Styrelsen har en stående fråga på dagordningarna 
om det finns något som Samhällsföreningen ska agera i när det gäller skolmiljön. 

-      Vi har lagt en del arbete på att upprusta hänvisningsskyltar utefter vandrings-
lederna. Vi har även bekostat upprustning av badstegen vid Timmervik. Arbetet har 
genomförts av stegfaddrarna Per Alexandersson och Bernt Jansson och vi tackar dem 
för gott arbete! Vi tackar även Jerker Knutsson och Jan Boström för att badstegarna på 
Tors Holme nu fungerar så väl, liksom Hans Olofsson och Bernt Brogren för ansvaret 
för stegarna vid Sandvik och Strömskär. 

-      Helena Larsson lämnade, som representant för Samhällsföreningen in ett 
medborgarförslag till Kommunfullmäktige om att det behövs en toalett på Tors 
Holme. Det är långt till närmaste toalett och vi har numera väldigt många besökare och 
badare där. I slutet av året fick vi svar att kommunen kommer att placera en TC där till 
kommande badsäsong. 

-      Vi fick erbjudande från kommunen om att få 20 papperskorgar, för placering på 
olika platser på ön och styrelsen svarade med förslag på platser. Men kommunen hade 
inget beslut om hur uppsättning och tömning skulle administreras. 5 papperskorgar tog 
Hamnföreningen ansvar för, men övriga har alltså inte kommit på plats på Björkö ännu. 

-      Också i år har vi lagt två arbetsdagar på att röja vid Gröna Äng. Det är dock under 
en mycket kort period vi har tillåtelse att göra något där, så det blir bara små 
förbättringar. På hösten fick vi hjälp av Anders Knutsson att anlägga en ”naturlig” 
trappa på det mest svårforcerade partiet och vi har även försiktigt märkt ut hur man 
lämpligen tar sig fram över klipporna. Vår önskan är att få till en framkomlig led ifrån 
hamnen, utefter strandkanten ända till Trollvik. Men det är ett projekt över lång tid. 



-      Också i år var det överraskande många som ställde upp på Städdagen – och rent och 
snyggt blev det på vår ö inför den annalkande våren. Man blir stolt över att vår ö har så 
många engagerade invånare! 

-      Blomlådan med en fiskebåt vid färjan är Samhällsföreningens. Det har varit svårt 
att komma ihåg skötseln av den, men nu har Åsa Albinsson försett den med växter och 
kanske blir även stativet med båten uppsnyggad. Svårigheten kvarstår med att sköta 
vattning av växterna. Kanske kan vi få en ”vattnings-vakt” från medlemmarna? 

-      Samhällsföreningen var 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.  
 

     Styrelsen ser det som ett förtroendeuppdrag från medlemmarna att driva föreningen, men 
uppskattar också att alla Björköbor engagerar sig för ett väl fungerande samhälle och en trivsam 
miljö. Varje insats, liten eller stor från oss alla för en fin och trivsam ö är mycket uppskattad 
och innebär att vi har en ö att glädjas över och stolt kunna visa upp för besökare! 
     Ett särskilt tack till bänk- och bryggfaddrar och alla som under året har fixat till stigar och 
naturområden så att det har gått bra att ta sig fram! 
Härmed tackar vi alla medlemmar och medaktörer för ett givande år och hoppas att också 
kommande styrelse får uppleva samma positiva och givande arbete! 
 
Bohus Björkö, 31 december 2014 
Styrelsen för Björkö Samhällsförening 



Nytt från hamnen 
 
Vi önskar alla våra kunder ett trevligt år i Björkö Hamn 2015.  

Hamnkapten är som tidigare Kenneth Kyldahl och han nås på mobil 0768-653857 
eller e-post hamnkapten@bjorkohamn.se. 
Eva Tillrooth är vår ekonomihandläggare och sköter all bokföring, fakturering och utbetalning. 
Styrelsen har 2014 bestått av följande ledamöter: Christer Alexandersson (sekr), Lars-Gösta 
Alsterberg (v.ordf), Tomas Andersson, Leif Bengtsson, Göran Carlsson, Martin Samuelsson 
och Bengt Olausson (ordf). 
Suppleanter var: Hans Olofsson, Göran Dewall, Helen Hagberg, Jonas Olsson, Gunilla 
Murnieks och Hasse Gustavsson 
Styrelsens arbetsformer med olika arbetsgrupper fungerar på ett bra sätt. 
Hemsidan: Aktuell information om hamnen hittar du på vår hemsida www.bjorkohamn.se. 
 
 
BOKA REDAN NU VÅRARBETSDAGEN 18 APRIL KL 0900 
Det finns gott om arbetsuppgifter och genom att ställa upp hjälper du till att hålla nere våra 
kostnader och därmed också din båtplatsavgift. Det skapar också en fantastisk sammanhållning 
i hamnen. 
 
Arbetet med hamnens utveckling fortsätter. 
Under 2014 har vi påbörjat nybyggnation av Doktorns brygga, beställt betalautomat till 
gästhamnen, börjat att renovera de gamla toaletterna, justerat akterfästen, förbättrat bryggan vid 
toa-tömningen och förbättrat båtvagnen. 
 
Utvecklingsplanen: 
De arbeten som planeras under 2015 ingår i den rullande utvecklingsplanen för 2015-2019 och 
som godkändes av höststämman 2014 som underlag för 2015 års investeringsbudget är följande: 

- Förstärkning av kajen norr om Ishuset 
- Utarbetande av ny detaljplan på Seaside-området 
- Trivselskapande åtgärder i gästhamnen, grillplats 
- Utökning av antalet toaletter gästhamnen 

EU-projektet Öbor och Finfolk är avslutat men vi fortsätter arbetet om hamnens framtid i 
framtidsgruppen. 
 
Båtuppläggning och kranlyft: 
När du skall sjösätta, ta upp eller behöver 
kranlyft skall du gå in på hamnens hemsida 
och boka tid. Hamnen hyr ut stöttor för 
uppställning av båtar, men vi accepterar också 
att du använder egna stöttor under förutsättning 
att de är godkända av oss och som kan 
användas med båtvagnen. 
Vi vill påminna om att du efter sjösättning 
skall ta hand om pallningsvirke och annat 
materiel som du vill behålla och surra detta på 



båtvagnen eller ta med hem. Annars åker det på tippen. Skräpet skall du naturligtvis ta med 
hem. 
 
Vi har i år INTE gjort några förändringar vad gäller drifts- och anläggningskostnad. 
Anläggningslånekostnaden, som följer båtplatsens värde är 7749 kr/m nyttobredd. Du kommer 
att se nettovärdena år 2015 för varje plats. 
Justering av bredd (pris) på ett fåtal platser kommer att ske under året. 
Du, som har en fast båtplats och som inte betalat in hela depositionsbeloppet för platsen kan, 
om du vill, betala in del av, resterande eller hela beloppet för att få motsvarande rabatt på 
anläggningsdelen. Detta skall du i så fall göra innan förfallodagen på den faktura du fått för din 
båtplats. Ange Deposition samt båtplatsnummer vid inbetalning. Fakturan på båtplatskostnaden 
justeras därefter. Regler för depositionen finns i Hamnordningen, men om du har några frågor 
kring detta, kan du kontakta Eva via e-post eva.tillrooth@telia.com eller per telefon. 
 
Miljö: 
Vi fortsätter vårt miljöarbete i hamnen. Suganläggningen för mottagning av toa-avfall används 
flitigt. Tömningen är avgiftsfri och vi förutsätter att du som båtägare använder denna 
anläggning i stället för att tömma avfallet till havs.  Att tömma avfallet till havs är ju från i år 
FÖRBJUDET 
Det är er SKYLDIGHET att inte förorena båtuppställningsplatser och närliggande vatten-
områden i samband med slipning och bottenfärgsmålning. I vår Hamnordning står 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. Varje insats för en bättre 
havsmiljö är viktig och i vår hamn blir effekten betydande om våra 450 fritidsbåtägare, 
yrkesfiskarna och några tusen gäster samarbetar för en bättre miljö.  
 
Med vänliga hälsningar 
Hamnstyrelsen                                               
 



  
     Björköbarnen ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans. Inom kort kommer ni att få 
vår folder i brevlådan med en lista över årets aktiviteter. Vill du bli medlem kostar det 
150kr/år och familj eller om du vill sponsra föreningen som stödmedlem välkomnas både stora 
och små bidrag. Sätt in pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9, skriv 
barnet/barnens namn på meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är 
stödmedlem. 
     Björköbarnen skulle bli så glada om vi kunde få välkomna fler till den glada styrelsen, ta 
chansen och gå med och eller anmäl dig för att vara med och planera/genomföra ett enskilt 
event under året. Du är hjärtligt välkommen! Hör av dig till vår nya ordförande Ida Brogren 
eller vice ordförande Görel Wranne på info@bjorkobarnen.se. I år välkomnar vi Emma 
Rudäng och Karolina Svensson in i styrelsen och riktar vårt varmaste tack till följande personer 
för deras arbetsinsats i styrelsen; Linda Andersson, Emma Karlsson, Christel Olbonius, Stina 
Helleman, Marie Johnsson, Karin Linder, Jenny 
Milton Da Silva och Alana Da Silva.  
      Bamsegymnastiken har redan dragit igång 
med en full grupp av barn mellan 4-6år. Vi 
träffas varje lördag i gympahallen och den här 
terminen så är mamma, pappa eller någon annan 
vuxen med på gympan tillsammans med barnen. 
Vi riktar ett stort tack till Emma Karlsson som 
ställer upp och är ledare. Skulle du tycka att det 
kunde vara spännande att var hjälpledare så hör 
av dig till Emma på bamsegympa@yahoo.se så 
berättar hon mer. 
     Väl mött, hälsar Björköbarnens styrelse  
 





Holmfrid Johansson – en sådan härlig livsbejakande man!  

 
Holmfrid har under åren försett mig med härliga och underfundiga dikter och nu tyckte jag det 
var dags att boka in en pratstund med honom. Uppe på Skuteviksberget, i hans barndomshus 
som ursprungligen byggdes i slutet av 1800-talet, berättade han om sitt liv i det soliga köket, 
med utsikt över hamnen. 
Nu är Holmfrid 94 år, men fortfarande fantastiskt spänstig och smidig. För inte längesedan hade 
jag en pratstund med honom vid hans sjöbod i hamnen, där han lätt och smidigt tog sig upp och 
ner i båten som han höll på att sätta i stånd. Nu berättar han att detta är hans största intresse i 
livet – att jobba med båtar. Holmfrid kommer med mycket ”klokskap” när han resonerar, man 

får sig ett och annat att ta med sig hem och fundera 
vidare på! 
Han växte upp på Björkö och när det var dags att 
bestämma yrkesbana tyckte hans far att det var 
alldeles för många män och ynglingar som 
drunknat som fiskare, så det var bättre att han fick 
prova på snickaryrket. Och redan som 13-åring fick 
har arbete hos ”Tor på Holmen”. De första 
uppdragen blev på Hyppeln. Ditt paddlade han i 
egenbyggd kanot när vädret så tillät. Blåste det för 
mycket fick han segla. 
1939, när Andra världskriget startade, var det slut 

med bygguppdragen. Då började han fiska istället. Jag invänder att ”hade man varit orolig för 
fisket tidigare, så borde det väl vara ännu oroligare att skicka ut en 18-åring på havet under 
kriget!” ”Ja, nog fick jag uppleva att kryssa mellan engelska flygminor på Nordsjön!” säger 
Holmfrid. 
Han berättar också att han var med på fiskebåten Koster, som letade efter björköbåten Exide, 
som gick under i storm utanför norska kusten, men där alla ombordvarande dramatiskt räddades 
i sista stund. Koster drev iväg i stormen så att de hamnade långt bort mot Färöarna. Stormiga 
resor fick han uppleva många; fönstren i styrhytten blåste ur och 
man fick spika igen med fiskelådor; rodret gick sönder och 
propellern slogs av och det var rafflande utmaningar att snabbt 
hitta på provisoriska lösningar så att man kunde ta sig hem igen! 
Det låter som de värsta sjöbjörnshistorierna, men är faktiskt 
sanna och Holmfrid erkänner att det var spännande upplevelser 
för en ung påhittig ung man! 
Så småningom, efter kriget, kunde Holmfrid i alla fall lämna 
fisket och börja på byggen igen. Han gifte sig med Solveig, 
byggde ett eget hus i Mossen och fick två granna söner. Senare 
flyttade familjen till stan, där Holmfrid bl a arbetade på 
Örlogsvarvet. På 60-talet blev han björköbo igen och tog senare 
över och renoverade föräldrahemmet, där han nu bor tillsammans 
med barn och barnbarn. 
Under hela detta händelserika liv har Holmfrid också bejakat sin filosofiska och romantiska sida 
av livet, och skrivit ett antal själfulla dikter. Jag väljer här en, och har fått löfte om att sätta in 
flera i senare tidningar. Tack, allra bästa Holmfrid, för en givande pratstund! 
Helena Larsson 



 
 
 

Att behålla hälsan – nya metoder att mäta dolda riskfaktorer. 
 
Omfattande forskning har visat att en låggradig inflammatorisk process ökar risken för många 
vanliga sjukdomar, t.ex. stroke, hjärtinfarkt, cancer, diabetes, ledgångsreumatism. Orsaken 
anses i betydande grad vara livsstilsfel. Socialstyrelsen har därför 2011 uppmanat alla 
vårdgivare att aktivera sig och erbjuda analyser för att identifiera livsstilsrelaterade riskfaktorer 
såsom felaktig kost, övervikt, rökning och erbjuda åtgärdsprogram. 
Emellertid vet man att det finns riskfaktorer som idag inte mäts, men som kan ligga bakom så 
mycket som 50% av alla fall av hjärtinfarkt. Per-Arne Öckerman, professor emeritus i klinisk 
kemi, har tagit fram ett analysprogram för att hitta sådana dolda riskfaktorer. 
Du erbjuds nu att enligt nedanstående program kostnadsfritt få reda på om du har en dold 
riskfaktor, som hotar din hälsa.  
Fria radikaler i överskott påskyndar åldrandet och ökar risken för åderförkalkningsrelaterade 
sjukdomar, cancer, m.m. Mäts med ett enkelt stick i fingret. Du kan själv se resultatet i 
mikroskopbild. 
Artärstelhet mäts med en blodtrycksmanschett på armen. Metoden finns på sex svenska 
universitetssjukhus och ger besked om blodflöde till hjärtats kranskärl, flödet i mindre artärer, 
stelhet i stora kroppspulsådern samt blodtryck nära hjärtat och på armen. Förhöjda värden ökar 
risken för stroke och hjärtinfarkt. 
Oxidationsprodukter från maten, s.k. advanced glycation end products AGE , mäts på 
underarmen. 
Om du önskar, kan du efter analyserna erbjudas åtgärdsprogram. 
Anmälan i Skeppshandeln. 
P A Öckerman 

Hela livet är en längtan och en väntan. 

Man längtar efter nära och kära 

Efter vänner som bor helt nära 

Och efter dem som bor vid vägen slut 

Man längtar efter barn och barnbarn 

Och efter de som bott på Björkö här förut. 

Man längtar efter sommarens ljuva tider 

Och man väntar att vintern skall ta slut 

Man längtar efter nattens vila 

Och man väntar att natten skall ta slut. 

Man väntar på det onda och det goda 

Och man väntar tills livet tar slut 

Holmfrid Johansson



Björkös fantastiska nyårsfyrverkeri! 
 
Så fick vi ett makalöst fyrverkeri i år igen, tack vare 
skicklige David Peter! 
Och tack vare alla välvilliga bidragsgivare, både pengar i 
bössorna och våra fyrverkerisponsorer: 
 
Björkö Bygg - Björkö Hembygdsförening - Björkö 
Maskin - Björkö Roddklubb - Björkö Schakt - 
Björkö Skeppshandel - Britta Edefors Hälsö - 
Extevent AB - Familjen Gyllensten – Feskeboa -  
ICA Björkö - Hälsö Vänner,  samt Ulrike och Paul 
Peters  
 
Ekonomiska garanter är också: Björkö Båtklubb, 
Björkö Hamn, Björkö Missionsförsamling, Björkö 
Samhällsförening, IFK Björkö och Svenska Kyrkan. 
 
 Notera alltså att detta är helt och hållet ett Björkö-
arrangemang, inte kommunalt. 

Hälsningar Fyrverkerikommittén 
 

 
 
 
 
 

Välkomna till ett nytt år med Björkö 
Roddklubb. 
     Vi erbjuder som vanligt inomhusträning 
under vintersäsongen. Det är fyra pass/vecka 
så förhoppningsvis kan man hitta något som 
passar.  
     Unna vinn är på reparation men i april/maj 
sjösätter vi och kör igång med roddträning 
utomhus. 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 års-
möte lördagen den 14 mars kl. 17.00 på 
Seaside med traditionsenliga festligheter efter 
mötet. 
               Styrelsen, Björkö Roddklubb 
 



IFK Björkö 2015 
     IFK Björkö är tillbaka i div 4 efter att ha 
säkrat seriesegern hemma på Björkövallen i 
säsongens sista match. Matchhjälte blev 
lagets mest rutinerade, Anders Fransson, som 
avslutade sin karriär i den gröna tröjan med 
att inför drygt tvåhundra personer i publiken 
göra två mål hemma på Björkövallen och 
därmed föra upp laget till div. 4. 
     Samarbetet med succétränare Joakim 
Olsson fortsätter, nu med nya utmaningar i 
division 4. Bredvid sig har han lagledare 
Andreas Sandström och en ny assisterande tränare, Joakim Siljat, och därmed är ledarstaben för 
2015 komplett.  
     Förra säsongen blev en publiksuccé. Vi lockade runt 150 personer till Björkövallen vid varje 
match med en toppnotering på över 200 personer i det glödheta derbyt mot Hönö. 
Så ett stort tack till vår fantastiska publik för allt stöd under 2014 och hoppas att ni hänger med 
även i år. Säkra din plats på Björkövallen genom att köpa det grönvita årskortet, läs mer och 
beställ på vår hemsida. Varmt välkomna till Björkövallen 2015!                                         

 



Viktiga händelser 
Det blir fotbollsskola veckan före midsommar på Björkövallen. Det blir träning två pass varje 
dag och en massa annat kul för våra yngre spelare. Efter en tuff och rolig fotbollsvecka laddar 
vi för vårt traditionella midsommarfirande på Björkövallen. Då går vi man ur huse och dansar 
runt midsommarstången till levande musik och provar lyckan i tombolan eller fiskdammen, en 
folkfest för både stora och små. 

Björködagen 
Årets stora fest på Björkö kommer i år att förnyas och fräschas upp rejält. Exakt hur dagen 
kommer att se ut och vad den kommer att innehålla vill vi inte avslöja riktigt än, men håll utkik 
i sociala medier eller på en anslagstavla nära dig så kommer det att dyka upp spännande nyheter 
vad det lider. 
När vi slutligen kommer fram i augusti och faktiskt börjar inse att sommaren kanske kommer 
att ta slut så bjuder vi in alla boule-entusiaster för en spännande turnering. 
 
Carl-Erik Svenssons Minnesfond 
IFK Björkö ska ur Carl-Eriks Svenssons Minnesfond dela ut stipendier till en eller flera 
personer som under året utmärkt sig med stort engagemang inom IFK Björkö. Styrelsen väljer 
ut två stipendiater som presenteras vid årsmötet och sedan uppvaktas officiellt vid en ceremoni i 
samband med årets midsommarfirande.  

Sponsorer 
På sponsorsidan har många av våra gamla sponsorer glädjande nog fortsatt att sponsra 
föreningen, år efter år, vilket vi är mycket tacksamma för. Under förra året hade vi dessutom 
den stora glädjen att inleda nya samarbeten med stora och små företag och privatpersoner i 
regionen. Detta har lett till ökade sponsorintäkter och därmed kan vi också hålla nere avgifterna 
för våra medlemmar. Ett stort tack till er alla.  
 
 

 



Hole in one i Hamna 

 
Glassboas verkstad har arbetat intensivt under vårvintern med att totalrenovera Hönögolfens 
pensionerade minigolfbana. Den förvandlas gradvis från en ”före detta”, till en fungerande. 
Färgsättningen är givetvis Svanhildsgult och Björkögrönt. Banan kommer att få Björköprägel 
och hinderbyggen pågår. Det viktigaste är att ingen spelare i sommar ska kunna skylla sina 
många slag på golfbanans skick eller lutning. Flera Björköbor har kommit med glada tillrop 
under renoveringsarbetet. Tack för det! Familjehemligheterna om vem som i vredesmod bryter 
av klubbor och vem som konstigt nog alltid vinner, har avslöjats för oss. Om arbetslusten och 
kraften håller, kommer Bangolfen att invigas under påskhelgen. Vårvinterns vanligaste fråga 
har varit - var ska ni ha den? I skrivande stund är svaret – någonstans i hamnen. Du som vill 
uppleva minigolfbanans montering är välkommen med vattenpass och skruvdragare på 
Långfredagen. Detaljerna annonseras på FB och på anslagstavlorna. Det bjuds på förplägnad för 
byggarna. Den spelare som under Påskaftonens invigning klarar banan på lägst antal slag vinner 
ett familjesäsongskort. Blir det du?  
Alla andra som vill spela mycket under sommaren kan köpa säsongskort billigt.  
Det blir turneringar med vinster under sommaren och banrekordet kommer att uppdateras på 
glasstrappan. Vi hoppas att vårt vinterpyssel ska göra hamnen trevligare för oss som bor här och 
för våra sommargäster. 

Joakim och Anna-Lena 
 

 



Sjung för  l ivet  
 
     Drömmen blev till verklighet. Lördagen 
den 31 januari ägde mina konserter till 
förmån för Cancerfonden rum, som blev två 
istället för en. Sammanlagt kom över 300 
personer för att se och lyssna på konserten. 
Tillsammans lyckades vi samla in hela 
32.673 kronor. Helt otroligt!  
     Tack till alla er som kom och till er som 
på något sätt bidrog till insamlingen. Tack 
till vänner och familj. Ni är underbara! Det 
är härligt att se vilket engagemang ens 
medmänniskor kan visa! Också stort tack till 
alla fantastiska musiker. Ni är guld värda! 
     Som sagt blev drömmen till verklighet, 
och detta är inte det sista ni ser av mig 
(Säger det med glimten i ögat) 
     Kram, Ebba 

Kalendarium 
 
MARS 
7     Björkö Båtklubb årsmöte      Klubbhuset 
14   Björkö Roddklubb årsmöte      SeaSide 
25   Samhällsföreningens årsmöte Västerg by 
 
APRIL 
3     Äggjakt 14.00                            Elverket 
18   Hamnens vårarbetsdag 
19   Björköbarnens fixardag 
25   Samhällsföreningens städdag 
 
KYRKORNAS AKTIVITETER – 
Se sista sidan i denna tidning. 



                   

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våfflor och Välgörenhet 
Lördag 7 mars kl 14 i Björkö Kyrka för Lutherhjälpen. Barnkören sjunger kl 16 
Lördag 21 mars kl 15 i Missionskyrkan för församlingen. 
 
Stilla vecka och Påsk 
Tillsammans stannar vi upp och läser Påskberättelsen i våra kyrkor växelvis. 
30/3-1/4, måndag tisdag onsdag kl 19. Emmausmässa Annandag Påsk kl 17 i Björkö 
Kyrka 
Varje onsdag kl 20-21 är det öppet för Stilla stund i Missionskyrkan. 
 
Vandrare och Pilgrim 
Pilgrimsleden på Björkö fyller två år på Nationaldagen 6 juni.  
Natur-& Kulturvandring på dagen med musik & fika.  
Kl. 22 Pärlevandring med fotogenlampor i händerna. 
 
Pilgrimsvandring två lördagar: 28 mars och 2 maj kl 11 Samling vid Missionskyrkan. 
Matsäck! 
Pilgrimsretreat 6-7 mars. Ett dygn i tystnad rörelse & stillhet. Anmälan till tel.87 28 19 
eller lena@sollerman.se 
 
Filmkväll i nytt format 
I år prövar Kyrkorna med filmkväll på helger. Fika och enkelt samtal efteråt. Ingen 
anmälan 
Lördag 28 mars kl 16 i Björkö Kyrka. Filmtitel affischeras. 
 
Sång som engagerar många 
Valborgsfirande 30 april kl. 19 i Missionskyrkan. Vårtal, sång, servering & brasa. 
Lördag 2 maj kl 18 i Björkö Kyrka gör kören Vågspel vårkonsert tillsammans med Hönös 
motsvarighet.  
 
Friluftsgudstjänst för alla åldrar 
Kristi Himmelsfärds Dag 14 maj kl. 11 på Tors Holme. Vid regn i Missionskyrkan. 
Ta med Dig fikakorg 
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